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وزا ت علوم، تحقيقمت و  32/23/9255هو خ  9555آئين نامه  مارم    دانشگاه یزد  بر اساس

اا  اعلام در رشعه "پذیرش بدون آزمصن اسوعدداداا  درخشان در دوره دتعر " در خصوص    فنمو ي

واجد شورای  زیر  از رری  بررس  سصاب    ارشودمقطع تارشوااسو  آمصخعگان ممعازشاز بين دانشوده  

 پذیرد.دانشجص م  0412-0410مصاحبه و بدون شرتت در آزمصن برا  سال تحصيل  
 

 شرایط عمومی :  –الف 
 اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. -1

 متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران. -2

 نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصلاح. -3

 

 شرایط اختصاصی :  –ب 
توانند تقاضای خود را برای ورود به دوره ارشد در صورت احراز شرایط زیر میپژوهشیی مقعع اارشیناسیی -آموختگان دوره آموزشییدانش

 دانشگاه ارائه دهند.داتری بدون آزمون به 

)یا میانگین  و میانگین ال پیوسته بالاتر در دوره اارشیناسی یا 11)یا میانگین همتراز شیده  میانگین ال   باید دارای متقاضیی -1

 .باشد ارشددر دوره اارشناسی  بالاتر )بدون احتساب نمره پایان نامه یا 11همتراز شده  

 .  نگذشته باشدسال  2بیش از تا زمان پذیرش ارشد آموختگی متقاضی در مقعع اارشناسیاز تاریخ دانش -2

اسب ) اسب اند پژوهشیی و مصیاحبه معابج جدول ارزشیابی پیوست –امتیاز از فعالیتهای آموزشیی 16حداقل متقاضیی باید  -3

نی اه یکی از مقاطع اارشناسی یا اارشناسی ارشد خود را متقاضیا مگر برای الزامی می باشد 1امتیاز از ردیف شیماره  5حداقل 

)در نظام سع  بندی سابج  و یا دانشگاه یزد گذرانده اند و جزء  پانزده درصد برتر اارشناسی یا پانزده  1در دانشیگاه های سع  

ین دانش آموختگانی اه هر دو همچن .  باشییند26برای ظرفیت پذیرش امتر از  3تا  1درصیید برتر اارشییناسییی ارشیید )یا رتبه 

تا  1)در نظام سع  بندی سابج  گذرانده اند و دارای رتبه  2مقعع  اارشناسی و اارشناسی ارشد خود را در دانشگاه های سع  

برای مقعع اارشییناسی و معدل  11در یکی از مقاطع  و شیر  معدل در مقعع دیگر )معدل  3تا  1در هر دو مقعع و یا رتبه  3

 .    1)مراجعه به جدول شماره از این شر  معاف می باشند.   نیز مقعع اارشناسی ارشد  هستند برای 11

 آموخته شود.دانش 1461متقاضی باید حدااثر تا پایان شهریورماه سال  -4

 

 

 

 

 اطالمعياا 
 

 رد  استعدادهای درخشان دانشگاه یزدپذیرش بدون آزمون 

 ( 0412-0410)نيمسال اول سال تحصيلی دكتری  مقطع
 

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 مرکز استعدادهای درخشان

https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/msc-93-94-new.pdf
https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/msc-93-94-new.pdf
https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/msc-93-94-new.pdf


 های علمی برگزیده :نحوه ارائه مقالات یا فعاليت  –ج 
گرفته و باید چاپ شیییده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و با  مورد ارزیابی قرار 1مقالات ارائه شیییده طبج جدول شیییماره  -0

 .ارشد باشدوابستگی دانشگاه محل تحصیل اارشناسی

 : منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شر  مقاله است. 1تبصره 

 ارائه گواهی اعتبار مجله الزامی است. -2

 علمی و صنعتی ایران باشد.های هرگونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهش -3

 های علمی معتبر )خوارزمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا  باید تایید دبیرخانه جشنواره را اسب و ارائه نمایند.برگزیدگان جشنواره -4

 ر واشو یفرهنگ راثیمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شیهرسیازاز  یهدارندگان اثر بدیع و ارزنده هنری باید تایید -5

 را اسب و ارائه نمایند.ارگانهای مشابه و مورد تایید 

 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را اسب و ارائه نمایند. -1

 ظرفيت پذیرش :  –د 
آزمون دانشجویان پژوهشی دوره روزانه داتری دانشگاه به پذیرش بدون  –ظرفیت پذیرش با آزمون شییوه آموزشی %26حدااثر  -1

 واجد شرایط اختصاص دارد.

 ظرفیت مذاور، مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه است. -2

 دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره داتری خود نخواهد بود. -3

 فرآیند اجرا :  –هـ 
مندرج در بند الف و  الزامیمدارک واصیله ابتدا در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه از حی  برخی شرو  عمومی و اختصاصی  -1

ب، بررسیی و پرونده داوطلبان حائز شیرایط جهت ارزیابی علمی و تصیمیی گیری به دانشکده ها و بخش های مربوطه ارجاع داده 

 می شود.

الیه مسییتنداتی اه در زمان ثبت نام بارگذاری شییده اند و پیش از اتمام زمان و به شییته ذیربط امتیازدهی توسییط امیته علمی ر -2

امتیاز از فعالیتهای آموزشییی و پژوهشییی و مصییاحبه را  16داوطلبانی اه حداقل  . گیردصییورت میفراخوان پذیرش قععی دارند 

 گیرند.اولویت بررسی قرار میاسب نمایند، به ترتیب امتیاز در  3و  2، 1معابج با جداول شماره 

  و 2امتیاز )معابج جدول شماره  36 ، امتیاز آموزشی حدااثر 1امتیاز )معابج جدول شیماره  46امتیاز پژوهشیی حدااثر توجه: 

  اسییت. امتیازدهی به مدارک زبان متقاضیییان )برای دارندگان مدرک 3امتیاز )معابج جدول شییماره  36امتیاز مصییاحبه حدااثر 

 صورت خواهد گرفت. 4زبان ، عیناً معابج جدول شماره

 در موعد مقرر، از طریج پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد. شدگان اوليهپذیرفعهلازم، اسامی نهایی پس از بررسی های  -3

دانشجوی وزارت پذیرش نهایی و قععی داوطلبان منحصیرا پس از تایید سازمان سنجش و آموزش اشور و هیات مرازی گزینش  -4

 علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

 مدارك مورد نياز: -و 
  jpg: ارسالی شده درخواست پذیرش بدون آزمون )نوع فایلتکمیل )الف فرم .1

  jpg: ارسالیتصویر صفحه اول شناسنامه و اارت ملی )نوع فایل  .2

  jpg: ارسالی اارشناسی با ذار معدل ال به همراه ریزنمرات )نوع فایل دانش آموختگی مقععتصویر گواهینامه  .3

  jpg: ارسالی نوع فایل  به همراه ریزنمرات )دانش آموختگانارشد )برای اارشناسی دانش آموختگی مقعع تصویر گواهینامه .4

  jpg:  ارسالینوع فایلاوطلبان مرد )تصویر اارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای د .5

  jpg: ارسالیتصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه )نوع فایل  .1

  jpg: ارسالی تصویر اامل از الیه مقالات علمی و گزارشهای پژوهشی منتشر شده. )نوع فایل .1



  jpg: ارسالی نوع فایل) . باشدتصویر گواهی پذیرش مقاله برای آن دسته از مقالاتی اه در زمان تقاضا به چاپ نرسیده  .1

، مجلات داخلی یا خارجی اه مقالات متقاضی در آن چاپ ISC ،ISIی علمی ترویجی یا علمی پژوهشی، تصویر گواهی اعتبار درجه .9

   jpg: ارسالیشده و یا خواهد شد. )نوع فایل 

ت اختراع، برگزیدگی در جشنواره های معتبر، انجام شامل گواهی ثب 1مستندات الیه فعالیتهای پژوهشی قابل امتیاز در جدول شماره  .16

 و ... طرح پژوهشی، اثر بدیع و ارزنده هنری

در آن دانشگاه  با ذار رتبه و تعداد دانشجویان در اد رشته مربوطه 1مستندات مربو  به اسب رتبه برتر مربو  به جدول شماره  .11

 .پایان نامه مد نظر می باشد )برای مقعع اارشناسی ارشد رتبه بدون لحاظ نمودن نمره 

نامه علمی از استاد)ان  دوران تحصیل )ترجیحاً دوره اارشناسی ارشد  برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب در زمان تصویر معرفی .12

  jpg: ارسالی مصاحبه )نوع فایل

  :به شرح زیر  نامح  ثبتمبلغ  پرداخت .01

دانش آموختگان برای است. این مبلغ ریال   یک میلیون) 666/666/1سایر دانشگاهها مبلغ برای دانش آموختگان  ناممبلغ حج ثبت

 . می باشدهزار ریال  هفتصد و پنجاه ) 666/615مبلغ ارشد یا اارشناسی پیوسته دانشگاه یزد در یکی از مقاطع اارشناسی

ها دانشگاهسایر  دانش آموختگانریال است اه  666/156لازم به توضی  است اه در هنگام پرداخت اینترنتی، مبلغ پیش فرض تذار : 

تغییر دهند و سپس جهت پرداخت، آیکن ریال 666/666/1 به  "مبلغ پرداختی"فرض را به صورت دستی در قسمت باید مقدار پیش

در ا ر اارشناسی و اارشناسی ارشد خود تحصیلی ی اه هیچ یک از مقاطعدسته از متقاضیان لذا آنرا انتخاب نمایند.  "بانک تجارت"

ثبت نام خود را تکمیل نموده اند لازم است با مراجعه به سامانه  وریال را پرداخت  156666فقط مبلغ  ونگذرانده اند دانشگاه یزد 

و تکمیل موارد خواسته شده و مشخصات خود   https://yazd.ac.ir/epay/talentپرداخت الکترونیک دانشگاه یزد به آدرس : 

نام بارگذاری ریال  اقدام نمایند و رسید واریزی را اسکن نموده و در هنگام ثبت256666مشابه تصویر ذیل نسبت به واریز مبلغ دوم )

 نمایند.

 

 

 نام :اطلاعات ثبت -ز 
 است. 10/01/0410آخرین مهلت ثبت نام غیرحضوری )الکترونیکی  برای متقاضیان  .1

تواننیید بییا مراجعییه بییه سیییامییانییه آموزشیییی دانشیییگییاه بییه آدرس نییام غیرحضیییوری )الکترونیکی ، میمتقییاضییییییان برای ثبییت .2

http://golestan.yazd.ac.ir (ExplorerInternet   به بالا  با معالعه راهنمای مربوطه، ثبت نام خود را به انجام  1نسیییخیه

 برسانند.

http://golestan.yazd.ac.ir/


بلوار   –صفائیه  –) یزد      نام غیرحضوری)الکترونیکی ، اصل همه مدارک مورد نیاز )بند و  را به آدرس دانشگاهلازم است بعد از ثبت .3

مراز استعدادهای درخشان اد  –سیاختمان شیهید احمدی روشن  –پردیس اصیلی دانشیگاه یزد  –چهار راه پژوهش   -دانشیگاه 

نام و نام  -2146-1146مربو  به پذیرش بدون آزمون داتری سال تحصیلی "درج عبارت  پست نمایند.   1915111411پستی : 

 الزامی است.توسط متقاضی بر روی پاات  "خانوادگی، نام دانشکده و عنوان رشته مورد نظر

شیییده بعد از تاریخ گیرد و به مدارک ناقص و یا دریافتپذیرش نهایی براسیییاس بررسیییی مدارک و سیییوابج داوطلبین صیییورت می .4

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. 01/12/0410

 .اعلام خواهد شد  1461 )زمان تقریبی تیرماه http://www.yazd.ac.ir سنتایج اولیه از طریج وبگاه دانشگاه به آدر .5

 

 توضيحات مهم: -ح 

ارشد های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره اارشناسیپذیرش متقاضیان در مقعع داتری، در همان رشته تحصیلی یا رشته -1

 داوطلب، به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

دوره های مجازی، فراگیر پیام نور،   اارشیناسیی یا اارشناسی ارشد آنها  به صورتانش آموختگانی اه یکی از مقاطع تحصییلی د -2

دارندگان مدرک  ، و نیزو یا از دانشگاه های جامع علمی ااربردی، فنی حرفه ای بوده آزمون اختصیاصیی )داخلی نیمه حضیوری، 

  .نم  باشاددارندگان مدرک حوزوی مشمول این آیین نامه و  اارشناسی ناپیوسته

ر و یا ، پیام نوآزاد غیرانتفاعی، در دانشگاه هایآنها آموختگانی اه یکی از مقاطع تحصییلی اارشیناسیی یا اارشیناسی ارشد دانش -3

تنها  ،و نیز پذیرفته شیدگان اارشناسی  با سوابج تحصیلی دانشگاه های دولتی اسیتبوده  پردیس های خودگردان و یا بین الملل

در سع  الف و یا ب )دولتی در یکی از دانشگاه های در صیورتی می توانند در فراخوان شرات انند اه مقعع تحصیلی دیگر آنها 

 .نظام سع  بندی سابج  باشد

بدون آزمون نامه برای ورود های خارج از اشور، مجاز به استفاده از این آئیندانشگاه دانش آموختگانآموختگان اتباع خارجی و دانش -4

 به دوره داتری نیستند.

وند، شبرای متقاضیانی اه از طریج آئین نامه استعدادهای درخشان پذیرش بدون آزمون می یتغییر رشته محل تحصیل و میهمان -5

 ممنوع است.

ورود بدون آزمون در مقعع داتری، معابج ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  برایارشد پذیرش نهایی دانشجویان اارشناسی -1

پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگونه و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش اشور انجام می

 ها و سوابج داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد.فعالیتحقی برای داوطلب ایجاد نخواهد ارد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به 

ثبت نام قععی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش، منو  به تائید دبیرخانه هیات مرازی گزینش دانشجو مستقر در  -1

ه فت این تائیدی؛ بنابراین دانشگاه یزد از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریاخواهدبودسازمان سنجش آموزش اشور 

 معذور است.

شرایط پذیرش از طریج این فراخوان  متقاضینام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود اه چنانچه در هر مرحله از ثبت -1

 را ندارد یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد ثبت نام ایشان لغو خواهد شد.

شود با دقت لازم، مفاد اطلاعیه را، مسترد نخواهد شد. لذا به داوطلبان توصیه میبه هیچ عنوان ی و وجه واریزی، مدارک ارسال -9

 نام در فراخوان اقدام نمایند. معالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربو ، نسبت به ثبت

در وقت ) 635-31234411 شمارهبا دانشگاه یزد  انمراز استعدادهای درخشتوانند با برای اسب اطلاعات بیشتر می داوطلبان -16

و یا به آدرس اینترنتی  talented-std@offices.yazd.ac.ir  :حاصل و یا با ارسال ایمیل به آدرستماس   اداری

http://talent.yazd.ac.ir مراجعه نمایند. 

 

 



 

 امعياز( 41نحصه محاسبه امعيازات پژواش  )حداتثر  0جدول شماره 

 (0)نصع فداليت ردیف
حداتثر 

 امعياز

 نحصه ارزیاب 

 )رب  نظر تميعه مصاحبه تااده(

0 

پژواش   مدعبر بين الملل  و یا –مقالات علم  -0-0

 مصرد تایيد وزارت علصم )رده الف و ب(
 

گصاا  ثبت اخعراع مصرد تائيد سازمان  -0-2

 پژواشها  علم  و صادع  ایران
 

علم  مدعبر بين برگزیدگ  در جشاصاره اا   -0-1

 (ابن سياا-راز -فاراب -الملل )خصارزم 

 امعياز 22(1) 

 

 (2)امعياز مطاب  آیين نامه ارتقاء 7ار مقاله تا 

 

  امعياز 1و داخل  تا  7گصاا  ثبت اخعراع بين الملل  تا 

 

 

  امعياز 7و خارج  تا  1برگزیدگ  داخل  تا 

2 
تایيد صرد در مجلات علم  م  ترویج  -مقالات علم 

 با رده الف و ب وزارت علصم
 امعياز 6

 (2)امعياز مطاب  آئين نامه ارتقاء 1ار مقاله تا 

1 
مقالات چاپ شده در تافرانس اا  مدعبر)داخل  یا 

 خارج (
 (2)امعياز 0و ار مقاله مل   2الملل  تا ار مقاله بين امعياز 4

 (2)ارتقاءمطاب  آئين نامه  امعياز 4 تاليف یا ترجمه تعاب  4

 امعياز 4 انجام ررح پژواش  1
ار ررح)ماصط به داشعن تایيدیه از حصزه پژواش  

 امعياز  2دانشگاه( تا 

6 
اثر بدیع و ارزنده اار  ارائه شده در جشاصاره اا  

 مدعبر مل  یا بين الملل 
 امعياز 6

مطاب  امعياز  4و خارج  تا  2ار اثربرگزیده داخل  تا 

 (2)آئين نامه ارتقاء

7 

 تسب رتبه برتر مقطع تارشااس  در تد رشعه

در رشعه اا  با  1تا  0)پانزده درصد برتر یا رتبه اا  

 نفر( 21ظرفيت تمعر از 

 امعياز 8
در نظام   0مخصص  دانشجصیان دانشگاه اا  سطح 

 سطح باد  ساب  و دانشگاه یزد

 امعياز 1
در نظام   2مخصص  دانشجصیان دانشگاه اا  سطح 

 سطح باد  ساب  

8 

تسب رتبه برتر مقطع  تارشااس  ارشد )بدون نمره 

)پانزده درصد برتر یا رتبه  پایان نامه( در تدرشعه

 نفر( 21در رشعه اا  با ظرفيت تمعر از  1تا  0اا  

 امعياز 6  
در نظام   0مخصص  دانشجصیان دانشگاه اا  سطح 

 سطح باد  ساب  و دانشگاه یزد

 امعياز 1
در نظام   2مخصص  دانشجصیان دانشگاه اا  سطح 

 سطح باد  ساب 

9 
تصانماد  جامع دانشجص 

 برا  انجام رساله دتعرا

تيفيت پایان نامه 

 ارشدتارشااس 

 

تصصيه نامه محرمانه از 

  دوره اسعاد راااما

 تارشااس  ارشد

 امعياز 4

 

 

 امعياز 6

 امعياز 2و بسيار خصب تا   4تا عال  

 

 

 

 ----- امعياز 41 جمع 



 

 د.مدنظر برای تحصیل در مقعع داترا می تواند امتیاز تعلج بگیرمرتبط رشته تحصیلی یا رشته  به بو تنها به فعالیتهای مر  1)

راهنما و مشاور اعمال ی دانشیجو باشد ضریب مشارات پس از حذف نام اساتید درصیورتی اه مقاله مسیتخرج از پایان نامه  2)

 می گردد.

نی اه یکی از مقاطع اارشییناسی یا اارشناسی ارشد مگر برای متقاضییا امتیاز از این بند الزامی می باشید 5اسیب حداقل   3)

)در نظام سییع  بندی سییابج  و یا دانشییگاه یزد گذرانده اند و جزء  پانزده درصیید برتر  1خود را در دانشییگاه های سییع  

همچنین دانش  .   باشند26برای ظرفیت پذیرش امتر از  3تا  1پانزده درصد برتر اارشناسی ارشد )یا رتبه اارشیناسی یا 

)در نظام سع  بندی سابج   2آموختگانی اه هر دو مقعع  اارشیناسیی و اارشیناسی ارشد خود را در دانشگاه های سع  

در یکی از مقاطع  و شیییر  معدل در مقعع دیگر )معدل  3تا  1در هر دو مقعع و یا رتبه  3تا  1گذرانده اند و دارای رتبه 

 برای مقعع اارشناسی ارشد  هستند از این شر  معاف می باشند. 11برای مقعع اارشناسی و معدل  11

 

 

 امعياز( 11نحصه محاسبه امعيازات آمصزش  ) حداتثر     2جدول شماره 

حداتثر  نصع فداليت ردیف

 امعياز

 نحصه ارزیاب 

 ظر تميعه مصاحبه تااده()رب  ن

01 
 مددل و تيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره تارشااس 

  امعياز 6تا 

د ارشمددل و تيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره تارشااس  00

 ناپيصسعه

  امعياز 1تا 

02 
  (4)رصل مدت تحصيل در دوره تارشااس 

امعياز   0نيمسال 8امعياز     2نيمسال  7امعياز  1نيمسال  6 امعياز 1

    نيمسال صفر امعياز 9

01 

ارشد رصل مدت تحصيل در دوره تارشااس 

 (4)پژواش (–ناپيصسعه)آمصزش  

 امعياز 1

 0نيمسال  4امعياز   و  2نيمسال  1امعياز   1نيمسال  2

      نيمسال صفر امعياز 1امعياز  

 ارشد پيصسعهتارشااس 

 
 امعيازنيمسال صفر  01امعياز  2نيمسال 02

ارشد رصل مدت تحصيل در دوره تارشااس 

  ناپيصسعه)آمصزش محصر(

 امعياز  0نيمسال  1امعياز   2نيمسال 2

 نيمسال صفر امعياز 4

04 
 دانشجصی -برگزیدگان المپياد اا  علم 

:  9تا  7رتبه -امعياز   4:   6تا  4رتبه  -امعياز 1: 1تا  0رتبه  امعياز 1

 امعياز 0: 01تا  01رتبه -امعياز  2:  02تا  01رتبه  -امعياز  1

 4رب  جدول شماره  امعياز 8 داشعن مدرک زبان مدعبر  01

 
 ------ امعياز 11 جمع

 ناپیوسته اارشناسی و نیمسال 9 برای پیوسته اارشناسی دوره در آموزشی برنامه ریزی عالی شورای مصوبه طبج اه رشته هایی  4)

 .شوند بهره مند 13 و 12 بندهای امتیاز مجموع از میتوانند اننده مصاحبه امیته نظر با اند،شده  تصویب نیمسال 5 برای

 

 

 

 

 



 

 

 نحصه محاسبه امعيازات مصاحبه – 1جدول شماره 

 امعيازات مکعسبه  حداتثر امعياز شاخص ارزیاب  ردیف

 )رب  نظر تميعه مصاحبه تااده(

پاسووخگصی  به تسوول  در تجزیه و تحليل مسووائل علم  و  02

 سصالات

  امعياز 1

  امعياز 1 وسدت نظر  نصآور  و تارآفریا  01

  امعياز 1 شخصيت  معانت و نحصه تدامل 04

  امعياز 1 نگرش و ارلاعات فااورانه مرتب  با رشعه تحصيل  01

  امعياز 1 تصانای  فن بيان و انعقال مطالب 06

اا  علم  اولصیتامراسووعای  زمياه پژواشوو  داورلب با  07

 اعضا  گروه

  امعياز 01

  امعياز 11 جمع

 

 

 

 

 الملل  زبان انگليس اا  مل  و بينامعراز  نمرات آزمصن – 4جدول شماره 

 

MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL    

IBT 

TOEFL 

Computer 

TOEFL PAPER+ 

TPLIMO 

 حداتثر امعياز

 امعياز  8 681-611 111-211 021-96 9-7 011-91

 امعياز  7 199-171 249-212 91-86 9/6-1/6 89-81

 امعياز  6 174-111 210-201 81-76 4/6-6 84-81

 امعياز  1 149-121 202-096 71-66 9/1-1/1 79-71

 امعياز  4  124-111 091-071 61-16 4/1-1 74-71

 امعياز  1  499-471 072-012 11-46 9/4-1/4 69-61

 امعياز  2 474-411 010-011 41-16 4/4-4 64-61

 امعياز  0 449-421 012-001 11-29 9/1-1/1 19-11

 

 

 

 

 



  2041-0410دانشگاه یزد در سال تحصيل  دتعر رشعه اا  تحصيل  

 )برا  پذیرش دانشجص  بدون آزمصن و با اسعفاده از سهميه اسعدداداا  درخشان(

 /گرایشرشعه تحصيل  ردیف / گرایشرشعه تحصيل  ردیف

 فيزیک ماده چگال کیزيف 23  سيآمصزش زبان انگل 1

  شهرساز 24  قيتطب ريتفس 2

 مدمار  25 و تصسده  اقعصاد  شااس جامده 3

 حفاظت آب و خاک زيآبخ  و مهادس علصم 21 رانیا  مسائل اجعماع  شااس جامده 4

 ابانيو تاعرل ب تیریمد 21  شهر  زیو برنامه ر ايجغراف 5

  صتريتامپ  ااشبکه -ارلاعات   فااور 21  شااس تيجمد 1

 برق قدرت مهادس  29  عرب اتيو ادب زبان 1

 برق مخابرات سيسعم مهادس  36  فارس اتيو ادب زبان 1

 برق مخابرات ميدان و مصج مهادس  31  مال  مهادس  مال 9

  ساز اهيصاایع به مهادس  32  ابی. بازار  بازرگان تیریمد 16

  نيتام رهيصاایع زنج مهادس  33 اتيدر عمل  يتحق  صادع تیریمد 11

 عمران سازه مهادس  34 اتيو عمل ديتصل  صادع تیریمد 12

 تامپيصتر نرم افزار مهادس  35 جبر   اضیر 13

 کزيو ربات  تامپيصتر اصش مصاصع مهادس  31  تاربرد   اضیر 14

 مددن فرآور  مصاد مددن  مهادس  31 شيم  آل  شيم  15

 مکانيک تبدیل انرژ  مهادس  31 هیشيم  تجز شيم  11

11 
 شيم  فيزیک شيم 

39 
  مکانيک رراح  تاربرد  شاخه تخصص مهادس 

 دیااميک  تاعرل و ارتداشات

11 
 محاسبه هینظر صتريتامپ علصم

46 
  شاخه تخصص  تاربرد  مکانيک رراح مهادس 

 جامدات کيمکان

  نساج  فااور مهادس  41 زريو ل کياپع فيزیک 19

 کيعمران ژئصتکا  مهادس 42 اادانيم هیو نظر  اديذرات با فيزیک 26

 ماابع آب تیریو مد  عمران مهادس  مهادس 43  افيزیک اسعه فيزیک 21

   پلاسما کیزيف فيزیک 22

 



 

 

 

 

 1042-1041درخواست پذيرش بدون آزمون دوره دكتري سال تحصيلي 
 

 

 ....................................................... نام و نام خانصادگ  : .......................................................................................  شماره شااساامه:

 تصلد : ..................شماره تلفن ثابت با ذتر تد شهرسعان..............................................تد مل :..................................................سال 

 ...........................................................................................شماره تلفن امراه:......................................آدرس معقاض :......................

 ...                                                                           .........................................عاصان رشعه / گرایش مصرد تقاضا در دوره دتعر : ................................................................................
 

 مشخصات دوره تارشااس   : 

 .........................................................................دانشگاه محل تحصيل :  ...............................................................  رشعه تحصيل  : 

 .....................................................مددل تل: ....................................................................................   سال فراغت از تحصيل : ........
 

 ارشد : مشخصات دوره تارشااس 

 ............................................دانشگاه محل تحصيل :  ................................................................ رشعه تحصيل /گرایش : ...................

 ............................ سال فراغت از تحصيل : ...............................................................سال شروع به تحصيل : .....................................

 .......................مددل تل)با احعساب نمره پایان نامه(......................................مددل تل)بدون احعساب نمره پایان نامه(.................

                                                                  آمصزش محصر پژواش -آمصزش 

 .........................................................................عاصان پایان نامه : ..........................................................................................................

 .....................................................................اسعاد /اسعادان راااما : .....................................................................................................

 .................................................ر : .........................................................................................................................اسعاد /اسعادان مشاو

 تاریخ دفاع : ....................................................نمره پایان نامه :  ..............................................................
 

 مشخصات تاراا  پژواش  : 

 ISI......... تدداد مقالات در مجلات 

 پژواش  داخل   –......... تدداد مقالات در مجلات علم  

 ترویج   -......... تدداد مقالات در مجلات علم 

 مجلات مدعبر داخل  و خارج  ......... تدداد سایر مقالات در

 ......... تدداد مقالات تافرانس  مدعبر داخل  یا خارج 

 تاليف یا ترجمه تعاب مرتب  با رشعه تحصيل ......... 

 گصاا  ثبت اخعراع مصرد تائيد سازمان پژواشها  علم  و صادع  ایران......... 

 ابن سياا(-راز -فاراب -لل )خصارزم الماا  علم  مدعبر بينبرگزیدگ  در جشاصاره......... 

های مربوطه پیوست را به صورت کامل تکمیل و به همراه سایر ها، ثبت احتراع و ... فرملازم است برای هر یک از مقالات، کتاب

 مدارک ارائه گردد .

شصم د م ایاجانب .................................. ضمن آگاا  و پذیرش تامل تليه ضصاب  و مصصبات وزارت علصم و دانشگاه در این زمياه  معده

اا  الف  ب  ج  د و او (  صحيح و تامل بصده و اا  درخصاست ورود به دوره دتعر  بدون آزمصن )فرمتليه ارلاعات اعلام شده درفرم

وزارت علصم  تحقيقات و  21/12/0199مصرخ  1999آئين نامه شماره تاد و بر اساس اا تدهد  را برا  دانشگاه ایجاد نم ائه این فرمار

اجد ار یک از حداقل شرای  ورود به دتعر  را دارا اسعم و چاانچه در ار مرحله ثبت نام  پذیرش و تحصيل مشخص گردد ته و فااور 

 آورده و رب  مقررات با ایاجانب رفعار نماید.تصاند از ادامه تحصيل من جلصگير  بدملام  دانشگاه م شرای  فصق نبصده

 ض  :امضاء معقا                                                                                                                          

 تاریخ :                                                                                                                          
 

 

محل  

الصا  

 عکس
 

)الف( فرم  

 



 

 

 

 

 

 مشخصات مقالات مجله ) تصصیر تليه صفحات مقاله پيصست گردد (
 

 

        

 عاصان مقاله :     
 

 

 نام مجله :

 

 

     ترویجی -علمی         مورد تائید وزارت علوم ISCپژوهشی داخلی یا  –علمی            ISIنصع مجله:

 

   ضميمه گردد .حعما : گصاا  اععبار مجله  بسيار مهم تصجه

   

                  استمسعخرج از پایان نامه                     .مرتب  با پایان نامه است     

                     

 :  استنام شما نفر چادم             تدداد نصیسادگان :              

 

 نام و نام دانشگاه نصیسادگان :    

 

 

 

 تاریخ پذیرش :                                  تاریخ چاپ :

 

 

 

 

 تایيد معقاض  :

 ایاجانب ......................................... تمام مصارد فصق را تایيد م  نمایم.  

 امضا                                                                                                                

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

)ب( فرم  

)ج( فرم  

 

 

 



 
 

 

 تافرانس ) تصصیر تليه صفحات پيصست گردد (مشخصات مقالات 
 

 

 

        

 عاصان مقاله :     
 

 

 نام تافرانس :

 

 

 مصسسه برگزارتااده :

 

 تشصر( :                                                             سال :     –شهرمحل )

 

                 است      پایان نامه  مرتب  با                    نيستپایان نامه  مرتب  با    

                     

                                                                          چکيده مقاله تامل 

 

 زمان و محل برگزار  تافرانس :       

 

 

 :  استتدداد نصیسادگان :                        نام شما نفر چادم 

 

 نام و نام دانشگاه نصیسادگان :    

 

 

 

 تایيد معقاض  :

 نمایم.  ایاجانب ......................................... تمام مصارد فصق را تایيد م 

 امضا                                                                                                                

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

)د( فرم  

 

 

 



 
 

 

 مشخصات ثبت اخعراع مصرد تائيد سازمان پژواش اا  علم  و صادع  ایران
 

 

 

 تائيد سازمان پژواش اا  علم  و صادع  ایران :مشخصات گصاا  ثبت اخعراع مصرد        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 تایيد معقاض  :

 نمایم.  ایاجانب ......................................... تمام مصارد فصق را تایيد م 

 امضاء                                                                                                                

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

)هـ( فرم  

 

 

 



 
 

 

 مشخصات تاليف یا ترجمه تعاب مرتب  با رشعه تحصيل :

 

 

   

عاصان تعاب :       

 

 

 نام ناشر :

 

 

 باشد    مرتب  با رشعه تحصيل  م              باشدمرتب  با رشعه تحصيل  نم 

 

 

 باشد:  تدداد نصیسادگان :                        نام شما نفر چادم م 

 

 

 نام و نام دانشگاه نصیسادگان :    

 

 

 

 

 تایيد معقاض  :

 نمایم.  ایاجانب ......................................... تمام مصارد فصق را تایيد م 

 امضاء                                                                                                                

 

  

 
 


