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 این ودستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور  بر اساسهاي تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دوره

  . پذیرد ميدانشجو   (Ph.D )ي تخصصيدکتردر دوره  ١٣٩8 -١٣٩٩ سال تحصيلي براي، به شرح زیر نامه شيوه

 

 امتیاز (  30تا ) مصاحبه علمی و سنجش عملی   -1

 امتیاز( 20تا  ) ارزيابي تخصصي: 

  به صورت ذیل انجام مي پذیرد : ي دانشگاه ارزیابي داوطلبان دکتري تخصصي در واحد ها 

 مصاحبه علمي و احتساب امتياز  نمرات دروس تخصصي مرتبط در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد    (الف

 در وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه از مواد آزمون اعالم شده و عملي  آزمون کتبيبرگزاري  (ب

 

  (امتیاز ١0تا ) عمومي ارزيابي : 

  پاسخگویي به سواالت ، وسعت نظر، تسلط در تجزیه و تحليل مسائل علمي و، هاي فردي انگيزه  عمومي داوطلبان بر اساسارزیابي 

 حصيلي و توانایي فن بيان و انتقالنوآوري و کارآفریني ، شخصيت و متانت ، نحوه تعامل ، نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته ت

  صورت مي پذیرد . ارشد و ....پایان نامه کارشناسي موضوع و کيفيت ، مورد عالقه براي رساله دکتري پژوهشي موضوع مطالب ، 

 

 :  امتیاز( 20)تا و فناوری پژوهشی ، آموزشیارزيابی سوابق   -2

 (امتیاز   10تا ) سوابق آموزشی 

 زامتيا 4تا  :  بر اساس کيفيت دانشگاه محل تحصيل معدل کل دوره کارشناسي

 ازامتي 3تا  :  بر اساس کيفيت دانشگاه محل تحصيل ارشد دوره کارشناسي معدل کل 

 امتياز 3تا  :  )زبان عمومي(انگليسيتسلط به زبان  

  

     ١٣٩8 -١٣٩٩  سال تحصیلی نیمه متمرزک (Ph.D) دکتری تخصصیدوره    دانشجوی ارجایی پذریش شيوه انهم



 3 از 2 صفحه

 

 

 

 (امتیاز  10تا حداکثر) و فناوری سوابق پژوهشی  

 حد اکثر امتياز در هر موضوع حداکثر امتياز فعاليت موضوع  ردیف

 

1 

)علمي ، پژوهشي و علمي ترویجي ( داخلي و خارجي  تمقاال

 مقاالت داراي پذیرش، حوزه تخصصي و پایان نامه مرتبط با 

معتبر و  در مجالتچاپ )حداکثر دو مقاله( مقاالت چاپ شده 

 مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 حداکثرتا سقف جدول

 

 امتياز 5/2تا  :داخليمقاله 

 امتياز 5/3تا :الملليبينمقاله 

2 

 

 رشته تحصيليهاي تخصصي مرتبط با تاليف و ترجمه کتاب

 

 تاي رشته هاي علوم انسان

رشته ها  سایر، جدول سقف

امتياز 5/7حداکثر  

 امتياز 5/2تا :  ترجمه

 امتياز 5تا  :تاليف

 

3 

 

و ملي  هاي علميمقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش

 مرتبط با تخصص الملليبين

امتياز 3حداکثر  

 امتياز 25/0 تا :داخليمقاله خالصه 

 امتياز5/0تا  :خارجيمقاله خالصه 

 امتياز 5/0تا  :کامل داخليمقاله 

 امتياز 1تا  :  المللي کامل بينمقاله 

 

4 

اکتشاف، اختراع و برگزیدگي المپيادهاي علمي به تائيد مراجع 

 ذیصالح
امتياز 4حداکثر  امتياز 5/1تا  :داخلي 

 امتياز  5/2تا : المللي بين

 امتياز 5هر مورد تا   حداکثر تا سقف جدول آثار هنري داراي ارزیابي ملي یا بين المللي براي رشته هاي هنر 5

 

6 
امتياز 4حداکثر  الملليهاي علمي در سطح ملي و بيننامهتشویق  امتياز  5/0ملي: تا  

 امتياز 1بين المللي: تا 

  امتياز 2حداکثر  تشخيص کميتهسایر فعاليت هاي پژوهشي به  7

 ١0 حداکثر امتیاز قابل محاسبه

 نکات قابل توجه در خصوص مدارک علمی و پژوهشی:

 چاپ شده یا داراي گواهي پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد . ، بایدمذکوربراساس جدول مقاالت ارائه شده  (1

  .باشدبا ذکر شماره مجله و دوره آن / دفترنشریه گواهي پذیرش چاپ باید مورد تایيد هيات تحریریه  (2

نفر اول در نظر گرفته  ، به عنوان شترک با استاد راهنماـمبه صورت ارائه شده و نامه مستخرج از پایان تمقاالامتياز داوطلب در  (3

 .ودش يم

 باشد . یا مراجع معتبر بين المللي  پژوهشهاي علمي و صنعتي ایرانثبت اختراع باید مورد تایيد سازمان  (4

برگزیدگان المپيادهاي علمي دانشجویي  ، علمي بين المللي وابن سينا(،معتبر ) خورازمي ، فارابي ،رازي ملي برگزیدگان جشنواره هاي علمي  (5

  . پياد باشندذیربط و یا دبيرخانه الم دبيرخانه جشنواره باید داراي تایيدیه رسمي از
 يات علمي دانشگاه انجام مي گيرد.محاسبه سهم پدید آورندگان پژوهشي مشترک  بر اساس آئين نامه ارتقاء اعضاء ه (6



 3 از 3 صفحه

 

 :سهیمه مربیانن استفاده ازیامتقاض شرايط و ضوابط 

 مربيان (  متقاضيان استفاده از سهميه موافقت دانشگاه محل خدمت با ادامه تحصيل و پرداخت شهریه  ) تكميل فرم مخصوص -1

 داشتن حكم کارگزیني رسمي قطعي یا رسمي آزمایشي  -2

 : آموزشمدارک الزم جهت بارگذاری درسامانه جامع 

 بهو نسبت را کليک نمایند  اينجا  دانشگاه با مراجعه به سامانه سيستم جامع آموزشدر مهلت تعيين شده  الزم است داوطلبان محترم دکتري تخصصي

 اقدام نمایند.  زیربه شرح بارگذاري مدارک مورد نياز 
  کارت ملي -ات شناسنامهصفحتمام   –عكس 

 کارشناسي ارشدو  کارشناسيو ریز نمرات تایيد شده مقطع  پایان تحصيالت يگواه 

 .گواهي صورتجلسه دفاعيه پایان نامه کارشناسي ارشد با درج نمره و درجه پایان نامه 

  کارشناسي ارشد( ترم آخردانشجویان  فقطبا ذکر معدل ) 31/6/98اشتغال به تحصيل مبني بر دفاع از پایان نامه تا تاریخ گواهي 

 مـورد تایيـد وزارت علـوم،     مجـالت  در )چاپ شـده یـا داراي تایيدیـه چـاپ(    مستخرج و مرتبط با پایان نامه پژوهشي ،علمي مقاالت بارگذاري

 مذکوررک و سوابق پژوهشي مطابق با جدول مدادیگر و  تحقيقات و فناوري

 متقاضيان  فرم مخصوصموافقت دانشگاه محل خدمت با ادامه تحصيل و پرداخت شهریه )و  حكم کارگزیني رسمي قطعي یا رسمي آزمایشي

 ( مربيان استفاده از سهميه

 (انصراف و یا عدم پذیرش به هيچ عنوان مسترد نمي گرددوجه پرداختي در صورت )ریال از طریق درگاه الكترونيكي 000/000/1واریز مبلغ 

   :نکات مهم*

جهت کسب  مي توسط سازمان سنجش آموزش کشور،بعد از اعالم اساالزم است هاي دانشگاه  پذیرش در کد رشته محلداوطلبان واجد شرایط  .1

مربوطه اقدام به شيوه نامه مطابق با اطالعيه ها و  ومراجعه نمایند  Academics.ut.ac.irاطالعات بيشتر به وبگاه معاونت آموزشي به آدرس 

 نمایند . مورد نياز ثبت نام و بارگذاري مدارک 

. شایان ذکر است الزامي استذیربط  پردیس/دانشكده در محلن بندي اعالم شده از طریق وبگاه دانشگاه تهرامطابق برنامه زمان داوطلبحضور  .2

 نمي باشد . پذیر  امكان ن غایببراي داوطلباآزمون یا مصاحبه مجدد و برگزاري  گرددبه منزله غيبت تلقي ميهاي اعالم شده زمانعدم حضور در 

 رنامه زمان بندی اعالم شده به بايست مطابق ببه همراه داشتن اصل کلیه مدارک بارگذاری شده به هنگام مصاحبه الزامي است و مي  .٣

  ارائه گردد. / مرکز/موسسه ذيربطپرديس/ دانشکده

ي که به مدارک. ارگذاري گرددب دانشگاه  آموزش جامع در سامانه مقررهاي الزم است در تاریخ شيوه نامهمندرج در این و مستندات کليه مدارک  .4

 . گيردتعلق نمي هابه آنامتيازي  ترتيب اثر داده نخواهد شد و بارگذاري شوند مهلت مقررخارج از 

 پذیرش دانشجوي استعداد درخشان بر اساس آئين نامه و مقررات مربوط انجام مي شود . جهت کسب اطالعات بيشتر به سایت معاونت آموزشي .5

 مراجعه شود .   Academics.ut.ac.ir دانشگاه

بيشتر به سایت  جهت اطالعات. انجام مي گيرددانشگاه پذیرش دانشجو در پردیس هاي بين المللي کيش و ارس بر اساس شيوه نامه اختصاصي  .6

 راجعه شود . م  Aras.ut.ac.irارس و  kish.ut.ac.irکیشبين المللي  پردیس هاي

لذا  .پذیرد مي صورت  Academics.ut.ac.irدانشگاه به نشاني  معاونت آموزشي اطالع رساني به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتي .7

 و سایت پردیس/ دانشكده/ مرکز / موسسه مذکورسایت به  ،اطالعيهتغيير احتمالي در مكان برگزاري مصاحبه یا هرگونه  واطالع از زمان  جهت

 .نمایند مراجعهذیربط 

 نظارت عالي و هر گونه تفسیر يا تبیین موارد پیش بیني نشده بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه است. 
گاه تهران                                                                                                                                                                               معاونت آموزشی دانش
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