
باسمه تعالی

آئین نامه درخشان در دوره دکتريپذیرش بدون آزمون استعدادهاي " نامه دانشــگاه یزد  بر اســاس آئین

از بین هاي اعلام شده، در رشتهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري23/02/1399مورخ 5999شــماره 

واجد شــرایط زیر، از طریق بررسی سوابق، مصاحبه و بدون ارشــدمقطع کارشــناســیآموختگان ممتازدانش

پذیرد.دانشجو می1400-1401شرکت در آزمون براي سال تحصیلی 

شرایط عمومی :–الف 

اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.-1

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

نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصلاح.-3

شرایط اختصاصی :–ب 

توانند تقاضــاي خود را براي ورود به دوره در صــورت احراز شــرایط زیر میارشــد پژوهشــی مقطع کارشــناســی-آموختگان دوره آموزشــیدانش

دهند.دکتري بدون آزمون به دانشگاه ارائه 

(یا میانگین و میانگین کلپیوســـتهبالاتر در دوره کارشـــناســـییا16(یا میانگین همتراز شـــده) میانگین کل  باید دارايمتقاضـــی-1

.باشدارشددر دوره کارشناسی)بالاتر (بدون احتساب نمره پایان نامهیا17همتراز شده) 

ال نیمسال اول سارشــد نگذشــته باشــد. لذا داوطلبانی که در آموختگی متقاضــی در مقطع کارشــناســیســال از تاریخ دانش2بیش از -2

.نیستنداند، مجاز به شرکت در این فراخوان شدهدانش آموختهو قبل از آن89-79تحصیلی 

(کســب کســب کندمصــاحبه مطابق جدول ارزشــیابی پیوســتپژوهشــی و –امتیاز از فعالیتهاي آموزشــی60حداقل متقاضــی باید -3

امتیاز براي مابقی متقاضـــیان7آنها نگذشـــته اســـت و دانش آموختگیامتیاز براي متقاضـــیانی که بیش از یک ســـال از 5حداقل 

دانشگاه هاي دانشــجویان کارشــناســی ارشد نیمسال چهارم . اســتالزامیبخش امتیازات پژوهشــی 1ردیف شــماره ازدانش آموخته

جهت جزئیات بیشتر)). 1بودن رتبه هاي ممتازي از این شرط معاف می باشند (مراجعه به جدول شماره برتر در صورت دارا

آموخته شود.دانش1400متقاضی باید حداکثر تا پایان شهریورماه سال -4

هاي علمی برگزیده :نحوه ارائه مقالات یا فعالیت–ج 
ــده -1 ــماره مقــالــات ارائــه شـ ـــده یا داراي گواهی پذیرش چاپ بوده و با 1طبق جدول شـ مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ ش

.ارشد باشدوابستگی دانشگاه محل تحصیل کارشناسی

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

اطـلاعیــه

رداستعدادهاي درخشان دانشگاه یزدپذیرش بدون آزمون 

) 1400-1401(نیمسال اول سال تحصیلی دکتري مقطع معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرکز استعدادهاي درخشان



ارائه گواهی اعتبار مجله الزامی است.-2

هاي علمی و صنعتی ایران باشد.اید مورد تایید سازمان پژوهشهرگونه ثبت اختراع ب-3

هاي علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازي و یا ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.برگزیدگان جشنواره-4

ــاد اســلاموزارت ي، وزارت راه و شــهرســازاز یهدارندگان اثر بدیع و ارزنده هنري باید تایید-5 ر وکشــویفرهنگراثیمی، فرهنگ و ارش

را کسب و ارائه نمایند.ارگانهاي مشابه و مورد تایید 

برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.-6

ظرفیت پذیرش :–د 
پژوهشــی دوره روزانه دکتري دانشــگاه به پذیرش بدون آزمون دانشــجویان –ظرفیت پذیرش با آزمون شــیوه آموزشــی%20حداکثر -1

واجد شرایط اختصاص دارد.

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

ود.بدانشگاه در رد یا قبول تقاضاي داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتري خود نخواهد-3

فرآیند اجرا :–هـ 

مندرج در بند الف و الزامیمدارك واصــله ابتدا در دفتر اســتعدادهاي درخشــان دانشــگاه از حیث برخی شــروط عمومی و اختصــاصی -1

ب، بررســـی و پرونده داوطلبان حائز شـــرایط جهت ارزیابی علمی و تصـــمیم گیري به دانشـــکده ها و بخش هاي مربوطه ارجاع داده 

می شود.

ــط کمیته علمی رشـــته ذیربط -2 ــده اند و پیش از اتمام زمان و به امتیازدهی توسـ کلیه مســـتنداتی که در زمان ثبت نام بارگذاري شـ

ــاحبه را 60داوطلبانی که حداقل . گیردصـــورت میفراخوان پذیرش قطعی دارند  ــی و مصـ امتیاز از فعالیتهاي آموزشـــی و پژوهشـ

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

) و 2امتیاز (مطابق جدول شـــماره 30)، امتیاز آموزشـــی حداکثر 1امتیاز (مطابق جدول شـــماره 40امتیاز پژوهشـــی حداکثر توجه: 

ـــاحبه حداکثر  ـــماره 30امتیاز مص ــیا3امتیاز (مطابق جدول ش ـــت. امتیازدهی به مدارك زبان متقاضـ ن (براي دارندگان مدرك ) اس

صورت خواهد گرفت.4زبان)، عیناً مطابق جدول شماره

در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.شدگان اولیهپذیرفتهلازم، اسامی نهایی پس از بررسی هاي -3

کشــور و هیات مرکزي گزینش دانشــجوي وزارت پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصــرا پس از تایید ســازمان ســنجش و آموزش -4

علوم، تحقیقات و فناوري صورت خواهد گرفت.

مدارك مورد نیاز:-و 

)jpg: ارسالیشده درخواست پذیرش بدون آزمون (نوع فایلتکمیل (الف)فرم.1

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

)jpg: ارسالیکارشناسی با ذکر معدل کل به همراه ریزنمرات (نوع فایلمقطعدانش آموختگی تصویر گواهینامه .3

)jpg: ارسالینوع فایل) به همراه ریزنمرات (دانش آموختگانارشد (براي کارشناسیدانش آموختگی مقطعتصویر گواهینامه.4

)jpg: ارسالینوع فایلاي داوطلبان مرد (تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر بر.5

)jpg: ارسالیتصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه (نوع فایل .6

)jpg: ارسالیتصویر کامل از کلیه مقالات علمی و گزارشهاي پژوهشی منتشر شده. (نوع فایل.7

)jpg: ارسالینوع فایل(. نرسیده باشدتصویر گواهی پذیرش مقاله براي آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ .8



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

) jpg: ارسالیشده و یا خواهد شد. (نوع فایل 

واهی ثبت اختراع، برگزیدگی در جشنواره هاي معتبر، انجام شامل گ 1مستندات کلیه فعالیتهاي پژوهشی قابل امتیاز در جدول شماره .10

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

در آن دانشگاه  با ذکر رتبه و تعداد دانشجویان در کد رشته مربوطه 1مستندات مربوط به کسب رتبه برتر مربوط به جدول شماره .11

.نمره پایان نامه مد نظر می باشد)(براي مقطع کارشناسی ارشد رتبه بدون لحاظ نمودن 

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

)jpg: ارسالی مصاحبه (نوع فایل

 :به شرح زیر  نامحق ثبتمبلغ  پرداخت.13

دانش آموختگان براي است. این مبلغ ریال)  یک میلیون( 000/000/1سایر دانشگاهها مبلغ براي دانش آموختگان  ناممبلغ حق ثبت

. می باشدهزار ریال) هفتصد و پنجاه ( 000/075مبلغ ارشد یا کارشناسی پیوسته دانشگاه یزد در یکی از مقاطع کارشناسی

ها دانشگاهسایر  دانش آموختگانریال است که  000/750لازم به توضیح است که در هنگام پرداخت اینترنتی، مبلغ پیش فرض تذکر : 

تغییر دهند و سپس جهت پرداخت، آیکن ریال 000/000/1 به  "مبلغ پرداختی"فرض را به صورت دستی در قسمت باید مقدار پیش

در ا ر کارشناسی و کارشناسی ارشد خود تحصیلی ی که 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  750000فقط 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 بارگذاري ریال) اقدام نمایند و رسید واریزي را اسکن نموده و در هنگام ثبت250000مشابه تصویر ذیل نسبت به واریز مبلغ دوم (

نمایند.

نام :اطلاعات ثبت -ز 

است. 10/02/1400آخرین مهلت ثبت نام غیرحضوري (الکترونیکی) براي متقاضیان .1

ــیــان براي ثبــت.2 ـــوري (الکترونیکی)، میمتقــاضـ ـــگــاه بــه آدرس نــام غیرحض ـــی دانش ــامــانــه آموزش ــ ــه س ــا مراجعــه ب تواننــد ب

http://golestan.yazd.ac.ir )rInternet Explore  ـــخــه بــه بــالــا) با مطالعه راهنماي مربوطه، ثبت نام خود را به انجام  7نس

برسانند.

بلوار   –صــفائیه  –( یزد      نام غیرحضــوري(الکترونیکی)، اصــل همه مدارك مورد نیاز (بند و) را به آدرس دانشــگاهلازم اســت بعد از ثبت.3

مرکز اســتعدادهاي درخشــان کد  –اختمان شــهید احمدي روشــن ســ –پردیس اصــلی دانشــگاه یزد  –چهار راه پژوهش   -دانشــگاه 



نام و نام -1401-1400مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتري ســال تحصــیلی "درج عبارت پســت نمایند.)8915818411پســتی : 

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

ـــورت می.4 ـــوابق داوطلبین ص ــی مــدارك و س ــاس بررسـ ــده بعد از تاریخ گیرد و بــه مدارك ناقص و یا دریافتپــذیرش نهــایی براسـ شـ

ترتیب اثر داده نخواهد شد.20/02/1400

.) اعلام خواهد شد1400زمان تقریبی تیرماه(http://www.yazd.ac.irسنتایج اولیه از طریق وبگاه دانشگاه به آدر.5

توضیحات مهم:-ح 

ارشد هاي تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسیپذیرش متقاضیان در مقطع دکتري، در همان رشته تحصیلی یا رشته-1

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

ــیآموختگانی که یکی از مپذیرش بدون آزمون در مقطع دکتري از دانش-2 ـــناسـ ــی یا کارش ـــناسـ ــیلی کارش ــد آنها قاطع تحصـ ارشـ

ــکده ـــوري، جامع علمی کاربردي، مجازي، پژوهشـ ـــگــاههــاي غیردولتی، غیرانتفــاعی، آزاد، پیــام نور، نیمه حض هاي ها، پردیسدانش

ندگان دار،یلیبا ســوابق تحصــیشــدگان کارشــناســرفتهی)، پذی(داخلیشــدگان آزمون اختصــاصــرفتهی، پذفنی حرفه اي،المللبین

گیرد.صورت نمیکارشناسی ناپیوستهو همچنین دارندگان مدرك و کارشناسی ارشدیمعادل کارشناسيمدارك حوزو

نامه براي ورود بدون آزمون هاي خارج از کشور، مجاز به استفاده از این آئیندانشگاهدانش آموختگانآموختگان اتباع خارجی و دانش-3

به دوره دکتري نیستند.

وند، شبراي متقاضیانی که از طریق آئین نامه استعدادهاي درخشان پذیرش بدون آزمون مییرشته محل تحصیل و میهمانتغییر -4

ممنوع است.

ورود بدون آزمون در مقطع دکتري، مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري برايارشد پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی-5

پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگونه زمان سنجش آموزش کشور انجام میو مقررات دانشگاه و تائید سا

ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد.حقی براي داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیت

، منوط به تائید دبیرخانه هیات مرکزي گزینش دانشجو مستقر در ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش-6

؛ بنابراین دانشگاه یزد از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تائیدیه خواهدبودسازمان سنجش آموزش کشور 

معذور است.

شرایط پذیرش از طریق این فراخوان تقاضیمنام، بررسی مدارك و اشتغال به تحصیل مشخص شود که چنانچه در هر مرحله از ثبت-7

را ندارد یا مغایرتی بین مدارك و مستندات ارائه شده با اصل مدارك 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 مدارك ارسالی و وجه واریزي، -8

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

در وقت (035-31233618شمارهبا دانشگاه یزد مرکز استعدادهاي درخشانتوانند با براي کسب اطلاعات بیشتر میداوطلبان-9

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

http://talent.yazd.ac.irمراجعه نمایند.



امتیاز)40نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر 1جدول شماره 

)1(نوع فعالیتردیف
حداکثر 

امتیاز

نحوه ارزیابی

(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

1

پژوهشی (داخلی و خارجی)–مقالات علمی -1-1

گواهی ثبت اختراع مورد تائید سازمان -1-2

پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره هاي علمی معتبر بین -1-3

ابن سینا)-رازي-فارابی-المللی(خوارزمی

امتیاز22)3(

)2(امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء7هر مقاله تا 

5و داخلی تا 7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 

امتیاز

امتیاز7و خارجی تا 3برگزیدگی داخلی تا 

)2(امتیاز مطابق آئین نامه ارتقاء3هر مقاله تا امتیاز6ترویجی -مقالات علمی2

3
هاي معتبر(داخلی یا مقالات چاپ شده در کنفرانس 

خارجی)
)2(امتیاز1و هر مقاله ملی 2المللی تا هر مقاله بینامتیاز4

)2(مطابق آئین نامه ارتقاءامتیاز4تالیف یا ترجمه کتاب 4

امتیاز4انجام طرح پژوهشی5
هر طرح(منوط به داشتن تاییدیه از حوزه پژوهشی 

امتیاز 2دانشگاه) تا 

6
ارزنده هنري ارائه شده در جشنواره هاي اثر بدیع و 

معتبر ملی یا بین المللی
امتیاز6

امتیاز 4و خارجی تا 2هر اثربرگزیده داخلی تا 

)2(مطابق آئین نامه ارتقاء

7
کسب رتبه اول تا سوم کارشناسی در کد رشته

امتیاز3
2و سطح 1مخصوص دانشجویان دانشگاه هاي سطح 

سابقدر نظام سطح بندي 

8
(بدون نمرهکسب رتبه اول تا سوم کارشناسی ارشد

پایان نامه) در کدرشته
امتیاز2

2و سطح 1مخصوص دانشجویان دانشگاه هاي سطح 

در نظام سطح بندي سابق

متیازا2و بسیار خوب تا 4عالی تا امتیاز4ارشدکیفیت پایان نامه کارشناسی9

-----امتیاز40جمع

د.مدنظر براي تحصیل در مقطع دکترا می تواند امتیاز تعلق بگیرمرتبط رشته تحصیلی یا رشته بهبوطبه فعالیتهاي مرتنها )1(

ي دانشــجو باشــد ضــریب مشــارکت پس از حذف نام اســاتید راهنما و مشــاور اعمال درصــورتی که مقاله مســتخرج از پایان نامه)2(

می گردد.

امتیاز براي مابقی متقاضــیان7آنها نگذشــته و دانش آموختگیامتیاز براي متقاضــیانی که بیش از یکســال از 5کســب حداقل )3(

یکی از دانشگاه هاي دردانشــجویان کارشــناســی ارشــد نیمسال چهارم که هر دو مقطع خود را الزامی می باشــد.دانش آموخته

وو در نیمســال آخر به جز پایان نامه درس دیگري ندارندگذرانده اندگاه یزد و یا دانشــ(در نظام ســطح بندي ســابق) 1ســطح 

.از این شرط معاف می باشند1جدول 8و 7کسب امتیاز بند دانش آموخته می شوند در صورت 1400تا شهریور 



امتیاز)30نحوه محاسبه امتیازات آموزشی ( حداکثر 2جدول شماره 

حداکثر نوع فعالیتردیف

امتیاز

نحوه ارزیابی

(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

10
معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

امتیاز6تا 

د ارشمعدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی11

ناپیوسته

امتیاز5تا 

12
)4(طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

امتیاز، 1نیمسال 8امتیاز،   2نیمسال 7امتیاز،3نیمسال 6امتیاز3

نیمسال صفر امتیاز9

13

ارشد طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

)4(پژوهشی)–ناپیوسته(آموزشی 

امتیاز3

1نیمسال 4امتیاز،  و 2نیمسال 3امتیاز، 3نیمسال 2

نیمسال صفر امتیاز5امتیاز، 

ارشد پیوستهکارشناسی
نیمسال صفر امتیاز13امتیاز،2نیمسال12

ارشد طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

ناپیوسته(آموزش محور)

امتیاز،1نیمسال 3امتیاز، 2نیمسال 2

نیمسال صفر امتیاز4

14
دانشجویی-برگزیدگان المپیاد هاي علمی

:  9تا 7رتبه -امتیاز4:  6تا 4رتبه -امتیاز5: 3تا 1رتبه امتیاز5

امتیاز15:1تا 13رتبه -امتیاز 2:  12تا 10رتبه -امتیاز 3

4طبق جدول شماره امتیاز8داشتن مدرك زبان معتبر15

------امتیاز30جمع

ناپیوستهکارشناسیونیمسال9برايپیوستهکارشناسیدورهدرآموزشیبرنامه ریزيعالیشورايمصوبهطبقکهرشته هایی)4(

.شوندبهره مند13و12بندهايامتیازمجموعازمیتوانندکنندهمصاحبهکمیتهنظرباشده اند،تصویبنیمسال5براي

نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه–3جدول شماره 

امتیازات مکتسبه حداکثر امتیازشاخص ارزیابیردیف

(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

ــخگویی به 12 ــائل علمی و پاس ــلط در تجزیــه و تحلیل مس تس

سوالات

امتیاز3

امتیاز3وسعت نظر، نوآوري و کارآفرینی13

امتیاز3شخصیت، متانت و نحوه تعامل14

امتیاز3نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی15

امتیاز3توانایی فن بیان و انتقال مطالب16

ــی داوطلب با اولویت17 ــتــایی زمینه پژوهش هاي علمی همراس

اعضاي گروه

امتیاز15

امتیاز30جمع



المللی زبان انگلیسیهاي ملی و بینهمترازي نمرات آزمون–4جدول شماره 

MSRT
(MCHE)

IELTS
Equivalent

TOEFL
IBT

TOEFL
Computer

TOEFL PAPER+
TPLIMO

حداکثر امتیاز

امتیاز100-909-7120-96300-250680-6008

امتیاز89-859/6-5/695-86249-232599-5757

امتیاز84-804/6-685-76231-213574-5506

امتیاز79-759/5-5/575-66212-196549-5255

امتیاز74-704/5-565-56195-173524-5004

امتیاز69-659/4-5/455-46172-152499-4753

امتیاز64-604/4-445-36151-133474-4502

امتیاز59-509/3-5/335-29132-113449-4251



1400-4011دانشگاه یزد در سال تحصیلیدکتريرشته هاي تحصیلی 

استعدادهاي درخشان)(براي پذیرش دانشجوي بدون آزمون و با استفاده از سهمیه 

/گرایشرشته تحصیلیردیف/ گرایشرشته تحصیلیردیف

فیزیک فیزیک پلاسما22آمار1

مالی مهندسی مالی23یسیآموزش زبان انگل2

مدیریت صنعتی تولید و عملیات24یقیتطبریتفس3

مدیریت و کنترل بیابان25و توسعهياقتصادیشناسجامعه4

معماري26رانیایمسائل اجتماعیشناسجامعه5

مهندسی برق قدرت27يشهريزیو برنامه رایجغراف6

مهندسی برق مخابرات سیستم28یشناستیجمع7

مهندسی برق مخابرات میدان و موج29زیآنالیاضیر8

هامهندسی صنایع بهینه سازي سیستم30جبریاضیر9

نیتامرهیو زنجکیلجستعیصنایمهندس31يکاربردیاضیر10

مهندسی نساجی32یعرباتیو ادبزبان11

مهندسی کامپیوتر نرم افزار33یفارساتیو ادبزبان12

مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز34يشهرساز13

مهندسی متالورژي و مواد35يتوسعه اقتصاد-ياقتصادعلوم14

مهندسی مکانیک تبدیل انرژي36یاقتصاد مالياقتصادعلوم15

37یمحاسبات علموتریکامپعلوم16
مهندسی مکانیک طراحی کاربردي شاخه تخصصی 

دینامیک، کنترل و ارتعاشات

مهندسی عمران سازه38حفاظت آب و خاكزیآبخیو مهندسعلوم17

هاي هیدرولیکیمهندسی عمران آب و سازه39زیآبخيحوزه هاتیریمدزیآبخیو مهندسعلوم18

مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب40زریو لکیاپتفیزیک19

مهندسی معدن مکانیک سنگ41هادانیمهیو نظريادیذرات بنفیزیک20

ايفیزیک فیزیک هسته21



1400-1401درخواست پذیرش بدون آزمون دوره دکتري سال تحصیلی 

.......................................................نام و نام خانوادگی : .......................................................................................  شماره شناسنامه:

تولد : ..................شماره تلفن ثابت با ذکر کد شهرستان..............................................کد ملی:..................................................سال

...........................................................................................شماره تلفن همراه:......................................آدرس متقاضی:......................

...                                                                           .........................................عنوان رشته / گرایش مورد تقاضا در دوره دکتري: ................................................................................

مشخصات دوره کارشناسی  : 

................................................دانشگاه محل تحصیل :  ...............................................................  رشته تحصیلی : .........................

.....................................................معدل کل: ....................................................................................   سال فراغت از تحصیل : ........

ارشد : مشخصات دوره کارشناسی

..................................................................................... رشته تحصیلی/گرایش : .........................................دانشگاه محل تحصیل :  .

..............................................................سال شروع به تحصیل : ................................................................. سال فراغت از تحصیل : .

.......................معدل کل(با احتساب نمره پایان نامه)......................................معدل کل(بدون احتساب نمره پایان نامه).................

پژوهشی-آموزشی�آموزش محور                                                                  �

.........................................................................عنوان پایان نامه : ..........................................................................................................

.....................................................................استاد /استادان راهنما : .....................................................................................................

......................................................................................................................................................................استاد /استادان مشاور : ....

اع : ....................................................نمره پایان نامه :  ..............................................................تاریخ دف

مشخصات کارهاي پژوهشی : 

ISI......... تعداد مقالات در مجلات 
پژوهشی داخلی –......... تعداد مقالات در مجلات علمی 

ترویجی -......... تعداد مقالات در مجلات علمی

معتبر داخلی و خارجی......... تعداد سایر مقالات در مجلات 

......... تعداد مقالات کنفرانسی معتبر داخلی یا خارجی

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی......... 

گواهی ثبت اختراع مورد تائید سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران......... 

ابن سینا)-رازي-فارابی-المللی(خوارزمیبینهاي علمی معتبر برگزیدگی در جشنواره......... 

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

مدارك ارائه گردد .

شوم صوبات وزارت علوم و دانشگاه در این زمینه، متعهد میاینجانب .................................. ضمن آگاهی و پذیرش کامل کلیه ضوابط و م

هاي الف، ب، ج، د و هـ )، صحیح و کامل بوده و هاي درخواست ورود به دوره دکتري بدون آزمون (فرمکلیه اطلاعات اعلام شده درفرم

و اصلاحیه مربوط به آن 1393/ 18/04مورخ72672/21آئین نامه شماره کند و بر اساس ها تعهدي را براي دانشگاه ایجاد نمیارائه این فرم

حداقل شرایط ورود به دکتري را دارا هستم و چنانچه در هر مرحله ثبت نام، پذیرش و تحصیل 12/06/1393مورخ 237200/21به شماره 

آورده و طبق مقررات با تواند از ادامه تحصیل من جلوگیري بعملام، دانشگاه میمشخص گردد که واجد هر یک از شرایط فوق نبوده

اینجانب رفتار نماید.

امضاء متقاضی :

تاریخ :

محل 

الصاق 

عکس

(الف)فرم



مشخصات مقالات مجله ( تصویر کلیه صفحات مقاله پیوست گردد )

عنوان مقاله :

نام مجله :

ترویجی-علمی�مورد تائید وزارت علومISCپژوهشی داخلی یا –علمی �ISI        �نوع مجله:

ضمیمه گردد .حتما : گواهی اعتبار مجله بسیار مهمتوجه

مرتبط با پایان نامه است.�استمستخرج از پایان نامه �

:   استنام شما نفر چندم تعداد نویسندگان :              

نام و نام دانشگاه نویسندگان :    

تاریخ پذیرش :                                  تاریخ چاپ :

تایید متقاضی :

اینجانب ......................................... تمام موارد فوق را تایید می نمایم.  

امضا

(ب)فرم



مشخصات مقالات کنفرانس ( تصویر کلیه صفحات پیوست گردد )

       

عنوان مقاله :     

نام کنفرانس :

موسسه برگزارکننده :

کشور) :                                                             سال :     –شهرمحل (

    نیستپایان نامه  مرتبط با �                   است      پایان نامه  مرتبط با�

                     

مقاله کامل �چکیده                                                         �

زمان و محل برگزاري کنفرانس :       

:   استتعداد نویسندگان :                        نام شما نفر چندم 

نام و نام دانشگاه نویسندگان :    

تایید متقاضی :

نمایم.  اینجانب ......................................... تمام موارد فوق را تایید می

امضا                                                                                                                

(ج) فرم



اختراع مورد تائید سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایرانمشخصات ثبت 

مشخصات گواهی ثبت اختراع مورد تائید سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران :       

         

تایید متقاضی :

نمایم.  اینجانب ......................................... تمام موارد فوق را تایید می

امضاء                                                                                                                

(د) فرم



مشخصات تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی:

  

عنوان کتاب :     

نام ناشر :

باشدمرتبط با رشته تحصیلی نمی �باشد    مرتبط با رشته تحصیلی می�

باشد:  تعداد نویسندگان :                        نام شما نفر چندم می

نام و نام دانشگاه نویسندگان :    

تایید متقاضی :

نمایم.  اینجانب ......................................... تمام موارد فوق را تایید می

امضاء                                                                                                                

  

(هـ) فرم


