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وزاهت علوم، تحقیقات   17/10/1401موهخ  307862/2آئین نامه شمااه    دانشگاه  زدد ر  ااگه 

اه  اعالم  در رشگع  "پذز ش ردون آزمصن ااگعدداداه  درخشگهن در دور  درع  "  در خصگص  و فناوهي

واجد شگ از  زز   از ر ز  ر راگ  اگصار      ارشگدمقطع رهرشگاهاگ   آمصخعاهن ممعهزاز رين دانششگد    

 پذز د. دانشجص م  1402-1403مصهحب  و ردون ش رت در آزمصن ر ا  اهل تحصيل  

 شرایط عمومی:  –الف 
 ن اساسی جمهوری اسالمی ایران.اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانو -1

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

 نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصالح. -3

 شرایط اختصاصی:  –ب  
به دوره توانند تقاضیای خود را برای ورود ارشید در ویورا ااراز شیرایی زیر میپژوهشیی مقعع اارشیناسیی -آموختگان دوره آموزشییدانش

 داتری بدون آزمون به دانشگاه ارائه دهند.

)یا میانگین    و میانگین ال  پیوسیته  باالتر در دوره اارشیناسیی  یا 16)یا میانگین همتراز شیده   میانگین ال    باید دارای  متقاضیی -1

 .باشد  ارشددر دوره اارشناسی   نامهباالتر )بدون ااتساب نمره پایان  یا  17همتراز شده  

نگرشییته باشیید.  را  سییال  2بیش از   اول مهرماه سییال پریر تا  ارشیید  آموختگی متقاضییی در مقعع اارشییناسیییاز تاریخ دانش -2

 .نیستنداند، مجاز به شرات در این فراخوان شده دانش آموخته 1400  مهرماهقبل از اه  داوطلبانی  

اسی  .  اسی  اند پژوهشیی و مصیاابه معابج جدول ارزشییابی پیوسیت  –فعا یتهای آموزشییامتیاز از   60اداقل متقاضیی باید   -3

 شرایی زیر را دارند:نی اه یکی از متقاضیا مگر برای  باشدا زامی می 1امتیاز از ردیف شماره  5اداقل  

)در نظام سیع  بندی سیابج  و یا دانشیگاه   1های سیع  دانشیگاهاز ارشید  مقاطع اارشیناسیی یا اارشیناسییدانش آموختگان  الف(

 .نفر  15های امتر از برای ظرفیت پریر  3تا   1رتبه   یامقعع خود )برتر  درود بیستمنوط به قرار گرفتن در زمره یزد 

دانشیگاه یزد )در نظام سیع  بندی سیابج  و یا    1های سیع  ارشید از دانشیگاهدانش آموختگان مقاطع اارشیناسیی یا اارشیناسیی ب(

و گرراندن مقعع   ارشیدبرای مقعع اارشیناسیی 18برای مقعع اارشیناسیی و   17برای آن مقعع )  به داشیتن شیرط معدل منوط

 .  3تا  1بندی سابج  با اس  رتبه )در نظام سع  2های سع  دیگر در دانشگاه

منوط به اسی  )در نظام سیع  بندی سیابج   2های سیع  دانشیگاه  ازارشید دانش آموختگان مقعع  اارشیناسیی و اارشیناسیی ج(

برای مقعع  18برای مقعع اارشیناسیی و  17شیرط معدل )اسی  و   ععدر یک مق 3تا   1در هر دو مقعع و یا رتبه  3تا    1رتبه  

   در مقعع دیگر.ارشد   اارشناسی

 

 اطـالعیــه 
 

 در استعدادهای درخشان دانشگاه یزدپذیرش بدون آزمون 

 ( 1402-1403)نيمسال اول سال تحصيلی دكتری  مقطع
 

 معاون آموزشی و تحصیالت 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


 آموخته شود.دانش 1402متقاضی باید ادااثر تا پایان شهریورماه سال  -4

های مجازی، فراگیر پیام نور،   ها  به ویورا دورهارشید آندانش آموختگانی اه یکی از مقاطع تحصییلی اارشیناسیی یا اارشیناسیی -5

نامه ای بوده مشییمول این آئینرفهفنی ا و  های جامع علمی ااربردیاضییوری، آزمون اختصییاوییی )داخلی  و یا از دانشییگاهنیمه

 باشند.  نمی

های غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور و یا  ها در دانشیگاهارشید آنآموختگانی اه یکی از مقاطع تحصییلی اارشیناسیی یا اارشیناسییدانش -6

مدر  اارشییناسییی   اارشییناسییی ناپیوسییته، دارندگانهای خودگردان و یا بین ا ملل بوده اسییت، همینین دارندگان مدر   پردیس

سیوابج  با  یاوزوی )مشیروط به ورود به مقعع ارشید از طریج آزمون تحصییالا تکمیلی سیازمان سینجش  و پریرفته شیدگان اارشیناسی

 1های دو تی سیع  توانند در این فراخوان شیرات انند اه مقعع تحصییلی دیگر آنها در یکی از دانشیگاهتحصییلی تنها در ویورتی می

 )در نظام سع  بندی سابج  باشد.   2و یا  

د از نتواناشتن شرایی میو بعد از آن در وورا د  1400-1401ارشد سال تحصیلی  اتباع غیر ایرانی »مقیم ایران« ورودی اارشناسی -7

 د.نمند شونامه بهرهتسهیالا این آئین 

 های علمی برگزیده :نحوه ارائه مقاالت یا فعاليت   –ج 
مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شیده یا دارای گواهی پریر  چاپ بوده و با وابسیتگی  1مقاالا ارائه شیده طبج جدول شیماره  -1

 .ارشد باشداارشناسیدانشگاه محل تحصیل 

 : منظور از پریر  مقا ه، پریر  بدون قید و شرط مقا ه است. 1تبصره 

 ارائه گواهی اعتبار مجله ا زامی است. -2

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

دبیرخانه جشیینواره را اسیی  و ارائه    یهتاییدهای علمی معتبر )خوارزمی، فارابی، رازی و یا ابن سییینا  باید  برگزیدگان جشیینواره -4

 نمایند.

ر و  اشیو  یفرهنگ راثیمی،  وزارا فرهنگ و ارشیاد اسیالمی،  وزارا راه و شیهرسیازاز    یهدارندگان اثر بدیع و ارزنده هنری باید تایید -5

 را اس  و ارائه نمایند.های مشابه و مورد تایید  ارگان

 دبیرخانه ا مپیاد را اس  و ارائه نمایند.  یهتاییدبرگزیدگان ا مپیادهای علمی دانشجویی باید   -6

 ظرفيت پذیرش :   –د  
پژوهشیی دوره روزانه داتری دانشیگاه به پریر  بدون آزمون دانشیجویان   –ظرفیت پریر  با آزمون شییوه آموزشیی %20ادااثر  -1

 واجد شرایی اختصاص دارد.

 ظرفیت مراور، مازاد بر ظرفیت پریر  با آزمون دانشگاه است. -2

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

 فرآیند اجرا :  –هـ  
مندرج در بند ا ف و   ا زامیمدار  واویله ابتدا در دفتر اسیتعدادهای درخشیان دانشیگاه از ایخ برخی شیروط عمومی و اختصیاویی  -1

های مربوطه ارجاع داده  ها و بخشگیری به دانشییکدهمب، بررسییی و پرونده داوطلبان اائز شییرایی جهت ارزیابی علمی و تصییمی

 شود.می

اند و پیش از اتمام زمان نام بارگراری شییدهالیه مسییتنداتی اه در زمان ثبتو به امتیازدهی توسییی امیته علمی رشییته ذیربی  -2

های آموزشییی و پژوهشییی و مصییاابه را امتیاز از فعا یت  60داوطلبانی اه اداقل .  گیردوییورا میفراخوان پریر  قععی دارند 

 گیرند.اس  نمایند، به ترتی  امتیاز در او ویت بررسی قرار می  3و   2، 1معابج با جداول شماره  



  و  2امتیاز )معابج جدول شیماره  30 ، امتیاز آموزشیی ادااثر 1یاز )معابج جدول شیماره امت 40امتیاز پژوهشیی ادااثر توجه: 

  اسییت. امتیازدهی به مدار  زبان متقاضیییان )برای دارندگان مدر   3امتیاز )معابج جدول شییماره   30امتیاز مصییاابه ادااثر  

 وورا خواهد گرفت. 4  معابج جدول شمارهاً  زبان ، عین

 در موعد مقرر، از طریج پایگاه اینترنتی دانشگاه اعالم خواهد شد. شدگهن اولي پذز فع زم، اسامی  ال  نهاییهای  پس از بررسی -3

ا مرازی گزینش دانشییجوی  أ پس از تایید سییازمان سیینجش و آموز  اشییور و هی داوطلبان منحصییراً پذز ش نههز  و قطد  -4

 وزارا علوم، تحقیقاا و فناوری وورا خواهد گرفت.

 مدارك مورد نياز: -و  
  jpg: ارسا ی شده درخواست پریر  بدون آزمون )نوع فایلتکمیل )ا ف فرم .1

   jpg: ارسا یتصویر وفحه اول شناسنامه و اارا ملی )نوع فایل  .2

   jpg: ارسا ی نمراا )نوع فایل  اارشناسی با ذار معدل ال به همراه ریز دانش آموختگی مقععتصویر گواهینامه  .3

   jpg: ارسا ی نوع فایلنمراا )   به همراه ریزآموختگان دانشارشد )برای اارشناسی دانش آموختگی مقعع گواهینامهتصویر  .4

  jpg:   ارسا ینوع فایلتصویر اارا پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد ) .5

   jpg: ارسا ی تصویر وفحه اول و چکیده پایان نامه )نوع فایل  .6

   jpg: ارسا ی های پژوهشی منتشر شده. )نوع فایلتصویر اامل از الیه مقاالا علمی و گزار  .7

  jpg: ارسا ی نوع فایل) .  تصویر گواهی پریر  مقا ه برای آن دسته از مقاالتی اه در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد .8

، مجالا داخلی یا خارجی اه مقاالا متقاضی در آن چاپ  ISC  ،ISIعلمی ترویجی یا علمی پژوهشی،    گواهی اعتبار درجه تصویر   .9

    jpg: ارسا یشده و یا خواهد شد. )نوع فایل 

معتبر،  های  شامل گواهی ثبت اختراع، برگزیدگی در جشنواره   1های پژوهشی قابل امتیاز در جدول شماره مستنداا الیه فعا یت .10

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

در آن دانشگاه    با ذار رتبه و تعداد دانشجویان در اد رشته مربوطه  1مستنداا مربوط به اس  رتبه برتر مربوط به جدول شماره   .11

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

ارشد  برای بررسی والایت علمی داوطل  در زمان  دوره اارشناسی  اًنامه علمی از استاد)ان  دوران تحصیل )ترجیحرفیتصویر مع .12

   jpg: ارسا ی مصاابه )نوع فایل 

   :ر  ش ح زز   نهمح  ثبتمبلغ  پ داخت .13

اج ثبت هزار  یک میلیون)  000/500/1ها مبلغ  سایر دانشگاهبرای دانش آموختگان    ناممبلغ  پانصد  این مبلغ  ریال     و  برای است. 

 .  باشدمی  یک میلیون ریال) 000/000/1مبلغ ارشد یا اارشناسی پیوسته  دانشگاه یزد در یکی از مقاطع اارشناسیآموختگان دانش

  : فرض  ترار  پیش  مبلغ  اینترنتی،  پرداخت  هنگام  در  اه  است  توضی   به  اه    000/000/1الزم  است  آموختگانریال  سایر    دانش 

پیشها  دانشگاه مقدار  قسمت  باید  وورا دستی در  را به  پرداختی"فرض  جهت  ریال  000/500/1  به    "مبلغ  سپس  تغییر دهند و 

ی اه هیچ یک از  را آن دسته از متقاضیانرا انتخاب نمایند.    "اه  دولع حسهبرهنک م رد  زه اهمهن  اداد  "پرداخت، آیکن  

ثبت نام    و ریال را پرداخت    1000000فقی مبلغ    و اند  نگرراندهدانشگاه یزد  در  را    ارشد خوداارشناسی و اارشناسی  تحصیلی   مقاطع

   https://yazd.ac.ir/epay/talentاند الزم است با مراجعه به سامانه پرداخت ا کترونیک دانشگاه یزد به آدرس:  خود را تکمیل نموده

ریال  اقدام نمایند و رسید واریزی   000/500نسبت به واریز مبلغ دوم )  زیرو تکمیل موارد خواسته شده و مشخصاا خود مشابه تصویر  

 ارگراری نمایند. نام برا اسکن نموده و در هنگام ثبت

 



 

 نام :اطالعات ثبت -ز  
 است. 31/01/1402 نام غیراضوری )ا کترونیکی  برای متقاضیانآخرین مهلت ثبت .1

برای ثبیت .2 غیراضیییوری )ا کترونیکی ، میمتقیاضیییییان  بیه آدرسنیام  بیا مراجعیه بیه سییییامیانیه آموزشیییی دانشیییگیاه   :تواننید 

http://golestan.yazd.ac.ir  (Internet Explorer    نیام خود را بیه انجیام  بیه بیاال  بیا معیا عیه راهنمیای مربوطیه، ثبیت  7نسیییخیه

 برسانند.

بلوار     –ویفائیه  –) یزد    هدانشیگا)ا کترونیکی ، اویل همه مدار  مورد نیاز )بند و  را به آدرس   نام غیراضیوریالزم اسیت بعد از ثبت .3

مراز اسییتعدادهای درخشییان  –سییاختمان شییهید اامدی روشیین  –پردیس اوییلی دانشییگاه یزد   –چهار راه پژوهش     -دانشییگاه  

نام و   -2140-1403مربوط به پریر  بدون آزمون داتری سیال تحصییلی "درج عبارا   پسیت نمایند.    8915818411ادپسیتی:  

 بر روی پاات ا زامی است. "توسی متقاضی "دانشکده و عنوان رشته مورد نظرخانوادگی، نام  نام

شیییده بعد از تاریخ   گیرد و به مدار  ناقص و یا دریافتپریر  نهایی براسیییاس بررسیییی مدار  و سیییوابج داوطلبین ویییورا می .4

 ترتی  اثر داده نخواهد شد. 15/02/1402

  .1402)زمان تقریبی تیرماه    اعالم خواهد شد http://www.yazd.ac.ir سنتایج او یه از طریج وبگاه دانشگاه به آدر .5

 توضيحات مهم:  -ح 

ارشد  های تحصیلی مرتبی با رشته تحصیلی دوره اارشناسیپریر  متقاضیان در مقعع داتری، در همان رشته تحصیلی یا رشته  -1

 ریر است.پ داوطل ، به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه امکان

شوند،  نامه استعدادهای درخشان پریر  بدون آزمون میبرای متقاضیانی اه از طریج آئین  ی تغییر رشته محل تحصیل و میهمان -2

 ممنوع است. 

ورود بدون آزمون در مقعع داتری، معابج ضوابی وزارا علوم، تحقیقاا و فناوری   برایارشد  پریر  نهایی دانشجویان اارشناسی -3

پریرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوا به مصاابه، هییگونه  و مقرراا دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموز  اشور انجام می

 ها و سوابج داوطلبین تعیین و اعالم خواهد شد. فعا یتاقی برای داوطل  ایجاد نخواهد ارد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به  

نام قععی پس از پریر  علمی و تائید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیاا مرازی گزینش دانشجو مستقر در سازمان  ثبت -4

 افت این تائیدیه معرور است.گواهی اشتغال به تحصیل تا دری   هرگونهبنابراین دانشگاه یزد از ودور    ،بود  خواهدسنجش آموز  اشور  

شرایی پریر  از طریج این فراخوان  متقاضینام، بررسی مدار  و اشتغال به تحصیل مشخص شود اه چنانیه در هر مراله از ثبت -5

 نام ایشان  غو خواهد شد. را ندارد یا مغایرتی بین مدار  و مستنداا ارائه شده با اول مدار  وجود داشته باشد ثبت

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


شود با دقت الزم، مفاد اطالعیه را،  مسترد نخواهد شد.  را به داوطلبان توویه میبه هیچ عنوان  مدار  ارسا ی و وجه واریزی،   -6

 نام در فراخوان اقدام نمایند.  معا عه و فقی در وورا دارا بودن شرایی مربوط، نسبت به ثبت

بیشتر می  داوطلبان -7 اطالعاا  با  برای اس   استعدادهای درخشانتوانند  در وقت  )  035-31234486  شمارهبا  دانشگاه یزد    مراز 

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

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

 امعيهز(  40نحص  محهاب  امعيهزات پژواش  )حدارث  -1جدول شمهر  

 ( 1)نصع فدهليت ردزف 
حدارث   

 امعيهز 

 نحص  ارززهر  

 )رب  نظ  رميع  مصهحب  رااد ( 

1 

پژواش   مدعب  رين الملل  و زه  –مقهالت علم  - 1- 1

 مصرد تهزيد وزارت علصم )رد  الف و ب(
 

گصاا  ثبت اخع اع مصرد تهئيد اهزمهن   - 2- 1

 پژواشهه  علم  و صادع  از ان 
 

اه  علم  مدعب   ر گدزدگ  در جشاصار   -3- 1

 ارن اياه( -راز - فهرار - الملل )خصارزم  رين 

 (3)22  
 امعيهز 

 

 (2)نهم  ارتقهءامعيهز مطهر  آزين  7ا  مقهل  ته 

 

   امعيهز  5و داخل  ته  7گصاا  ثبت اخع اع رين الملل  ته  

 

 

   امعيهز  7خهرج  ته و  3ر گدزدگ  داخل  ته  

2 
صرد تهزيد  در مجالت علم  م ت وزج  - مقهالت علم 

 ره رد  الف و ب  وزارت علصم
 امعيهز  6

 (2)امعيهز مطهر  آئين نهم  ارتقهء 3ا  مقهل  ته 

 ( 2)امعيهز 1و ا  مقهل  مل    2الملل  ته ا  مقهل  رين  امعيهز  4 اه  مدعب )داخل  زه خهرج ( مقهالت چهپ شد  در راف انس  3

 (2)نهم  ارتقهءمطهر  آئين  امعيهز  4 تهليف زه ت جم  رعهب   4

 امعيهز  4 انجهم ر ح پژواش  5
)ماصط ر  داشعن تهزيدز  از حصز  پژواش    ا  ر ح 

 امعيهز    2دانشاه ( ته 

6 
اه   اث  ردزع و ارزند  اا   ارائ  شد  در جشاصار  

 مدعب  مل  زه رين الملل  
 امعيهز  6

امعيهز مطهر    4و خهرج  ته  2دزد  داخل  ته  گر    اث ا  

 ( 2)آئين نهم  ارتقهء

  امعيهز  3 (4)ا  المپيهد علم  دانشجصز ر گدزد  م حل  ماطق   7

8 

 رسب رتب  ر ت  مقطع رهرشاها  در رد رشع  

اه  ره  در رشع    3ته    1اه   درصد ر ت  زه رتب    ريست)

 نف (  15ظ فيت رمع  از  

 امعيهز  8
در نظهم    1اه  اطح  مخصص  دانشجصزهن دانشاه 

 راد  اهر  و دانشاه  زدد اطح 

 امعيهز  5
در نظهم اطح    2اه  اطح  مخصص  دانشجصزهن دانشاه 

 راد  اهر   

9 

رهرشاها  مقطع   ر ت   رتب   نم    رسب  )ردون  ارشد 

اه  درصد ر ت  زه رتب   ريست)  رشع   نهم ( در ردپهزهن

 نف (   15اه  ره ظ فيت رمع  از در رشع   3ته   1

 امعيهز  6  
در نظهم    1اه  اطح  مخصص  دانشجصزهن دانشاه 

 راد  اهر  و دانشاه  زدد اطح 

 امعيهز  3
در نظهم اطح    2اه  اطح  مخصص  دانشجصزهن دانشاه 

 راد  اهر  

10 

تصانماد  جهمع  

انجهم  دانشجص ر ا  

 راهل  درع ا 

 ريفيت پهزهن نهم 

 ارشد رهرشاها  
 معيهز ا 2و رسيهر خصب ته   4عهل  ته  امعيهز  4

تصصي  نهم  مح مهن  از ااعهد  

 ارشد رااامه  دور  رهرشاها 
  امعيهز  6

 -----  امعيهز  40 جمع
 

 

 

 



 تواند امتیاز تعلج بگیرد.تحصیل در مقعع داترا مینظر برای  مدمرتبی رشته تحصیلی یا رشته   به بوطهای مرتنها به فعا یت  1)

 ردد.گدانشجو باشد ضری  مشارات پس از ارف نام اساتید راهنما و مشاور اعمال می  نامهه مقا ه مستخرج از پایانا در وورتی  2)

 دارند:باشد مگر برای متقاضیانی اه یکی از شرایی زیر را ا زامی می 1امتیاز از ردیف شماره  5اداقل  اس    3)

)در نظام سیع  بندی سیابج  و یا دانشیگاه یزد    1های سیع  ارشید از دانشیگاهدانش آموختگان مقاطع اارشیناسیی یا اارشیناسیی  الف(    

 نفر . 15های امتر از برای ظرفیت پریر  3تا   1منوط به قرار گرفتن در زمره بیست درود برتر مقعع خود )با رتبه 

)در نظام سیع  بندی سیابج  و یا دانشیگاه یزد   1های سیع   ارشید از دانشیگاهاسیی یا اارشیناسییدانش آموختگان مقاطع اارشین ب(

ارشیید و گرراندن مقعع دیگر در برای مقعع اارشییناسییی 18برای مقعع اارشییناسییی و    17منوط به داشییتند شییرط معدل  

 .  3تا  1بندی سابج  با اس  رتبه )در نظام سع  2های سع  دانشگاه

)در نظام سیع  بندی سیابج  منوط به اسی    2های سیع   ارشید از دانشیگاهتگان مقعع  اارشیناسیی و اارشیناسییدانش آموخ ج(

برای مقعع  18برای مقعع اارشیناسیی و   17در یک مقعع و اسی  شیرط معدل ) 3تا   1در هر دو مقعع و یا رتبه  3تا    1رتبه  

   ارشد  در مقعع دیگر.اارشناسی

 ردد.گجداگانه  حاظ می  2پیاد علمی دانشجویی در جدول شماره امتیاز مراله اشوری ا م   4)

 

 

 امعيهز(  30نحص  محهاب  امعيهزات آمصزش  ) حدارث  -2جدول شمهر  

حدارث    نصع فدهليت  ردزف 

 امعيهز 

 نحص  ارززهر  

 )رب  نظ  رميع  مصهحب  رااد ( 

  امعيهز  6ته  مددل و ريفيت دانشاه  محل تحصيل دور  رهرشاها  11

رهرشاها  12 دور   تحصيل  محل  دانشاه   ريفيت  و  ارشد  مددل 

 نهپيصاع 

  امعيهز  5ته 

13 
  (5)رصل مدت تحصيل در دور  رهرشاها 

 4پيصاع  و ريش از رهرشاها   نيمسهل 8ريش از  امعيهز 3

 امعيهز  ندارد.  نهپيصاع نيمسهل رهرشاها 

 امعيهز  ندارد. نيمسهل  4ريش از  امعيهز 3 ( 5)ارشد نهپيصاع رهرشاها رصل مدت تحصيل در دور   14

15 

 دانشجصز  -ر گدزدگهن المپيهد اه  علم  

 7رتب   -امعيهز   4   6ته  4رتب   -امعيهز 5   3ته  1رتب   امعيهز 5

ته   13رتب  -امعيهز  2    12ته   10رتب   -امعيهز  3    9ته 

 امعيهز 1  15

 4رب  جدول شمهر   امعيهز 8 داشعن مدرک زرهن مدعب    16

 ------  امعيهز  30 جمع

 

 5  برای  ناپیوسته  اارشناسی  و  نیمسال  9  برای  پیوسته  اارشناسی  دوره  در   آموزشی  ریزیبرنامه  عا ی  شورای  مصوبه  طبج  اه  هاییرشته    5)

 .شوند مندبهره 14 و 13 بندهای امتیاز مجموع از توانندمی اننده مصاابه امیته نظر با  اند، شده تصوی  نیمسال

 

 

 

 

 

 



 

 نحص  محهاب  امعيهزات مصهحب   –  3  جدول شمهر

 امعيهزات مکعسب    حدارث  امعيهز  شهخص ارززهر   ردزف 

 )رب  نظ  رميع  مصهحب  رااد ( 

تسگگل  در تجدز  و تحليل مسگگهئل علم  و پهاگگخاصز  ر    17

 اصاالت 

  امعيهز  3

  امعيهز  3 وادت نظ   نصآور  و رهرآف زا  18

  امعيهز  3 شخصيت  معهنت و نحص  تدهمل 19

  امعيهز  3 نا ش و ارالعهت فاهوران  م تب  ره رشع  تحصيل  20

  امعيهز  3 تصانهز  فن ريهن و انعقهل مطهلب 21

علم   اگه   داورلگب رگه اولصزگتام ااگگعگهز  زمياگ  پژواشگگ   22

 اعضه  گ و 

  امعيهز  15

  امعيهز  30 جمع

 

 

 

 

 الملل  زرهن اناليس  اه  مل  و رين امع از  نم ات آزمصن   – 4جدول شمهر  

MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL    

IBT 

TOEFL 

Computer 

TOEFL PAPER+ 

TPLIMO 

 حدارث  امعيهز 

 امعيهز   8 600- 680 250- 300 96- 120 7- 9 90- 100

 امعيهز    7 575- 599 232- 249 86- 95 5/6- 9/6 85- 89

 امعيهز   6 550- 574 213- 231 76- 85 6- 4/6 80- 84

 امعيهز   5 525- 549 196- 212 66- 75 5/5- 9/5 75- 79

 امعيهز    4   500- 524 173- 195 56- 65 5- 4/5 70- 74

 امعيهز   3   475- 499 152- 172 46- 55 5/4- 9/4 65- 69

 امعيهز   2 474-450 151-133 36- 45 4/4-4 60- 64

 امعيهز  1 425- 449 113- 132 29- 35 5/3- 9/3 50- 59

 

 

 

 



  1402-1403دانشاه  زدد در اهل تحصيل  درع  اه  تحصيل   رشع 

 )ر ا  پذز ش دانشجص  ردون آزمصن و ره ااعفهد  از اهمي  ااعدداداه  درخشهن(

 گ ازش  رشع   پ دزس/دانشکد   ردزف 

   زرهن اناليس  آمصزش   علصم انسهن   1

  زرهن و ادريهت فهرا  علصم انسهن   2

  زرهن و ادريهت ع ر   علصم انسهن   3

 شاها  اقعصهد  و تصاد جهمد  شاها  جهمد  علصم انسهن   4

   تفسي  تطبيق   علصم انسهن   5

   شاها جمديت علصم انسهن   6

   رزد  شه   جغ افيه و ر نهم  علصم انسهن   7

 مدز زت رهزارزهر   مدز زت رهزرگهن   انسهن  علصم   8

 رفعهر اهزمهن  و مدز زت ماهرع انسهن   مدز زت رهزرگهن   علصم انسهن   9

 تحقي  در عمليهت  مدز زت صادع   علصم انسهن   10

 تصليد و عمليهت  مدز زت صادع   علصم انسهن   11

 مسهئل از ان  علصم ايها   علصم انسهن   12

   اصاشاها    آب و علصم انسهن   13

 مهادا  مهل  مهل  علصم انسهن   14

 حقصق مهل  مهل  علصم انسهن   15

 اقعصهد مهل  علصم اقعصهد   علصم انسهن   16

 تصاد  اقعصهد   علصم اقعصهد   علصم انسهن   17

 ا  فيدزک اسع  فيدزک علصم پهز   18

 اه ذرات رايهد  و نظ ز  ميدان فيدزک علصم پهز   19

 اپعيک و ليدر فيدزک پهز  علصم   20

 فيدزک مهد  چاهل  فيدزک علصم پهز   21

 رهرر د  رزهض  علصم پهز   22

 جب  رزهض  علصم پهز   23

 آنهليد  رزهض  علصم پهز   24

 زز ر نهم  گ اف و ت ريبيهت  رزهض  علصم پهز   25

 شيم  تجدز   شيم  علصم پهز   26



 گ ازش  رشع   پ دزس/دانشکد   ردزف 

 شيم  فيدزک  شيم  علصم پهز   27

 شيم  آل  شيم  علصم پهز   28

 محهابهت ن م و اصش مصاصع  علصم رهمپيصت   علصم پهز   29

   آمهر  علصم پهز   30

 قدرت  مهادا  ر ق فا  و مهادا  31

 مخهر ات ايسعم  مهادا  ر ق فا  و مهادا  32

 مخهر ات ميدان و مصج  مهادا  ر ق فا  و مهادا  33

 اصش مصاصع    مهادا  رهمپيصت   فا  و مهادا  34

 ن م افدار  مهادا  رهمپيصت   فا  و مهادا  35

 اه  رهمپيصت   شبک  مهادا  فاّهور  ارالعهت فا  و مهادا  36

   مهادا  نسهج  فا  و مهادا  37

 تبدزل ان ژ   مهادا  مکهنيک  فا  و مهادا  38

 ر اح  رهرر د   مهادا  مکهنيک  فا  و مهادا  39

 ر اح  رهرر د )دزاهميک  راع ل ارتدهشهت(  مهادا  مکهنيک  فا  و مهادا  40

 اه رهيا  اهز  ايسعم مهادا  صاهزع فا  و مهادا  41

 لجسعيک و زنجي   تهمين  مهادا  صاهزع فا  و مهادا  42

 مهادا   و مدز زت ماهرع آب  مهادا  عم ان  فا  و مهادا  43

 اهز  مهادا  عم ان  مهادا فا  و   44

 را  و ت ار    مهادا  عم ان  فا  و مهادا  45

 ژئصتکايک  مهادا  عم ان  فا  و مهادا  46

 ارعشهف مصاد مددن  مهادا  مددن فا  و مهادا  47

 ااعخ اج مصاد مددن   مهادا  مددن فا  و مهادا  48

   مهادا  معهلصرژ  و مصاد فا  و مهادا  49

   مدز زت و راع ل ريهرهن  رشهورز  و ماهرع ربيد  50

 حفهظت آب و خهک  علصم و مهادا  آرخيد  رشهورز  و ماهرع ربيد  51

   مدمهر   اا  و مدمهر   52

   شه اهز  اا  و مدمهر   53

 

 
 



 

 

 

 

 1402- 1403درخواست پذيرش بدون آزمون دوره دكتري سال تحصيلي 
 

 

 ....................................................... خهنصادگ  : .......................................................................................  شمهر  شاهااهم : نهم و نهم 

 تصلد : ..................شمهر  تلفن ثهرت ره ذر  رد شه اعهن..............................................رد مل :..................................................اهل 

 .... ........................................آدر  معقهض :...........................................................................................شمهر  تلفن ام ا :................ 

 ...                                                                            ......................................................................................................................... عاصان رشع  / گ ازش مصرد تقهضه در دور  درع  : 
 

 مشخصهت دور  رهرشاها   :  

 .................... ......................................................  رشع  تحصيل  : .....................................................دانشاه  محل تحصيل :  .........

 ...... يل : .......................................................مددل رل: ....................................................................................   اهل ف اغت از تحص
 

 ارشد : مشخصهت دور  رهرشاها  

 ............................................ دانشاه  محل تحصيل :  ................................................................ رشع  تحصيل /گ ازش : ...................

 .............................................اهل ش وع ر  تحصيل : ................................................................. اهل ف اغت از تحصيل : ..................

 .................نهم (....................... دل رل)ردون احعسهب نم   پهزهن نهم (......................................مدمددل رل)ره احعسهب نم   پهزهن 

                                                                  آمصزش محصر پژواش  -آمصزش 

 .............................................................................................................عاصان پهزهن نهم  : ...................................................................... 

 ..................................................................... ااعهد /ااعهدان رااامه : .....................................................................................................

 ....................................................................ااعهد /ااعهدان مشهور : ...................................................................................................... 

 ........م  :  ..............................................................تهرزخ دفهع : ............................................نهنم   پهزهن 
 

 مشخصهت رهراه  پژواش  :  

 ISI......... تدداد مقهالت در مجالت 

 پژواش  داخل    –......... تدداد مقهالت در مجالت علم  

 ت وزج    -......... تدداد مقهالت در مجالت علم 

 ......... تدداد اهز  مقهالت در مجالت مدعب  داخل  و خهرج  

 ......... تدداد مقهالت راف انس  مدعب  داخل  زه خهرج  

 تحصيل  تهليف زه ت جم  رعهب م تب  ره رشع  ......... 

 اه  علم  و صادع  از ان گصاا  ثبت اخع اع مصرد تهئيد اهزمهن پژواش ......... 

 ارن اياه( -راز - فهرار  -الملل )خصارزم  اه  علم  مدعب  رين ر گدزدگ  در جشاصار  ......... 

صورت کامل تکمیل و به همراه سایر  های مربوطه پیوست را به  تراع و ... فرمخ ها، ثبت االزم است برای هر یک از مقاالت، کتاب 

 مدارک ارائه گردد . 

شصم  د م  ازاجهنب .................................. ضمن آگها  و پذز ش رهمل رلي  ضصار  و مصصرهت وزارت علصم و دانشاه  در ازن زميا   معده

اه  الف  ب  ج  د و اگ (  صحيح و رهمل رصد  و )ف م اه  درخصاات ورود ر  دور  درع   ردون آزمصن  رلي  ارالعهت اعالم شد  درف م 

حداقل ش از  ورود ر     1401/ 10/ 17مصرخ    2/ 307862آئين نهم  شمهر   راد و ر  ااه   اه تدهد  را ر ا  دانشاه  ازجهد نم  ارائ  ازن ف م 

ام  دانشاه  زک از ش از  فصق نبصد    نهم  پذز ش و تحصيل مشخص گ دد ر  واجد ا درع   را دارا اسعم و چاهنچ  در ا  م حل  ثبت 

 آورد  و رب  مق رات ره ازاجهنب رفعهر نمهزد. تصاند از ادام  تحصيل من جلصگي   ردمل م 

 امضهء معقهض  :                                                                                                                          

 تهرزخ :                                                                                                                          

 

محل  

ا صا  

 عکس
 

)الف(  فرم  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصهت مقهالت مجل  ) تصصز  رلي  صفحهت مقهل  پيصات گ دد ( 
 

 

        

 عاصان مقهل  :     
 

 

 نهم مجل  :

 

 

    با ف  علوم با رده  پژوهشی داخلی مورد تائید وزارا    –علمی          ISI        نصع مجل :

 با ف  مورد تایید وزارا علوم با رده    ترویجی  -علمی                                             

 

   ضميم  گ دد .حعمه  : گصاا  اععبهر مجل    رسيهر مهم تصج 

   

                   ااتمسعخ ج از پهزهن نهم                      اات  رشع  تحصيل  م تب  ره   

                     

 :  ااتنهم شمه نف  چادم               تدداد نصزسادگهن :              

 

 نهم و نهم دانشاه  نصزسادگهن :    

 

 

 

 تهرزخ چهپ :       تهرزخ پذز ش :                           

 

 

 

 

 تهزيد معقهض  :

 نمهزم.  ازاجهنب ......................................... تمهم مصارد فصق را تهزيد م  

 امضه                                                                                                                 

 

 
 

 
 

 

)ب(  فرم  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 مشخصهت مقهالت راف انس ) تصصز  رلي  صفحهت پيصات گ دد ( 
 

 

 

        

 عاصان مقهل  :     
 

 

 نهم راف انس :

 

 

 مصاس  ر گداررااد  :

 

 رشصر( :                                                             اهل :     –شه محل )

 

                 اات       پهزهن نهم   م تب  ره                    رشع  تحصيل  اات م تب  ره     

                     

                                                                           چکيد  مقهل  رهمل 

 

 زمهن و محل ر گدار  راف انس :       

 

 

 :  ااتتدداد نصزسادگهن :                        نهم شمه نف  چادم  

 

 نهم و نهم دانشاه  نصزسادگهن :    

 

 

 

 تهزيد معقهض  :

 نمهزم.  ازاجهنب ......................................... تمهم مصارد فصق را تهزيد م  

 امضه                                                                                                                 

 

 
 

 

 
 

 

)ج( فرم  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 اه  علم  و صادع  از ان مشخصهت ثبت اخع اع مصرد تهئيد اهزمهن پژواش 
 

 

 

 اه  علم  و صادع  از ان :مصرد تهئيد اهزمهن پژواشمشخصهت گصاا  ثبت اخع اع         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 تهزيد معقهض  :

 نمهزم.  ازاجهنب ......................................... تمهم مصارد فصق را تهزيد م  

 امضهء                                                                                                                 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

)د( فرم  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 مشخصهت تهليف زه ت جم  رعهب م تب  ره رشع  تحصيل :

 

 

    

عاصان رعهب :       

 

 

 نهم نهش  :

 

 

  رهشد    م تب  ره رشع  تحصيل  م               رهشد م تب  ره رشع  تحصيل  نم 

 

 

 رهشد:   تدداد نصزسادگهن :                        نهم شمه نف  چادم م  

 

 

 نهم و نهم دانشاه  نصزسادگهن :    

 

 

 

 

 تهزيد معقهض  :

 نمهزم.  ازاجهنب ......................................... تمهم مصارد فصق را تهزيد م  

 امضهء                                                                                                                 

 

  

 
 

)هـ(  فرم  

 

 

 


