
 

 معاونت آموزشی
 

 

 

 ،به ویژه در مقطع دکتری تخصصي های تحصيالت تكميليمبني بر گسترش دورهتحقق رسالت خود در راستای دانشگاه تهران 

از ميان معرفي  ،نامهاین شيوهمطابق با شرایط و ضوابط مندرج در بر اساس دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور و 

 1401 -1402 برای سال تحصيلي ي سوابق تحصيلي، ساز طریق ارزیابي تخصصي، مصاحبه و برر ،شدگان چند برابر ظرفيت

 . پذیرددانشجو مي Ph.D )) در دوره دکتری تخصصي

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

 امتیاز( 20) تا  ارزیابي تخصصي 

 در موضوعات تخصصي مصاحبه علميبر اساس ای دانشگاه هدکتری تخصصي در واحددوره داوطلبان تخصصي بي ارزیا 

های زبانیكي از قرائت ، ترجمه و درک متون تخصصي و  تحصيلي قبلي نمرات دروس تخصصي مرتبط در مقاطعبا لحاظ 

 .گيردصورت ميمتناسب با رشته  ،خارجي

  امتیاز( 10ارزيابی عمومی  )تا  

، هاپرسشتجزیه و تحليل مسائل علمي و پاسخگویي به  توانایي، های فردیي عمومي داوطلبان بر اساس انگيزهارزیاب

، نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي و وری و کارآفریني، شخصيت و متانت، نحوه تعاملنوآ  وسعت نظر،

پایان نامه  ، موضوع و کيفيتهشي مورد عالقه برای رساله دکتری، موضوع پژومطالب فن بيان و انتقال در توانایي

  . صورت مي پذیرد   ....    ارشد وکارشناسي

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

 سوابق آموزشی  

 (زامتيا 6تا ) کيفيت دانشگاه محل تحصيل  با توجه به معدل کل دوره کارشناسي -

 (ازامتي 5تا ) کيفيت دانشگاه محل تحصيل با توجه به ارشددوره کارشناسي معدل کل -

 امتياز( 3ن ) تا گواهي معتبر زبا -

  

    1401- 1402  سال تحصیلی نیمه متمرکزآزمون و دستیاری دامپزشکی   (Ph.D) دانشجوی  دوره  دکتری تخصصی اجرایی پذریش شيوه انمه



  پژوهشی و فناوری سوابق 

 حد اکثر امتياز در هر موضوع حداکثر امتياز موضوع  فعاليت ردیف

 
1 

 ترویجي  -پژوهشي و علمي -)علميچاپ شده  داخلي و خارجي  تمقاال -
 ، نامهحوزه تخصصي و پایانمرتبط با  ( معتبر 

 
 دارای گواهي پذیرش قابل قبول است مقاله یکحداکثر  -

 یين نامه ارتقاءآمطابق با  امتياز 10تا

امتياز 4 تا رشته تحصيليهای تخصصي مرتبط با ترجمه کتابیا ليف أت 2  مطابق با آیين نامه ارتقاء 

3 
مرتبط  الملليو بينملي  های علميچاپ شده در مجموعه مقاالت همایش مقاله

 با تخصص
امتياز 3تا   مطابق با آیين نامه ارتقاء 

4 
 برگزیدگان المپيادهای علمي  -

توليد محصوالت کاربردی ثبت شده و دستاوردهای  اکتشاف، اختراع ،  -
 صالحتائيد مراجع ذی بافناورانه 

امتياز 4تا   

 امتياز 4اساس رتبه تا بر    -
 

 امتياز 4تا    -
 

 امتياز 10تا  آثار هنری دارای ارزیابي ملي یا بين المللي برای رشته های هنر 5
 امتياز 4ملي هر مورد تا  -

 امتياز 6بين المللي هر مورد تا   -

امتياز 4 تا الملليهای علمي در سطح ملي و بيننامهتشویق 6  امتياز  1ملي هر مورد تا    - 
 امتياز 2هر مورد تا  بين المللي    -

  امتياز 2تا  های پژوهشي به تشخيص کميتهسایر فعاليت 7

 در خصوص مدارک علمی و پژوهشیوجه نکات قابل ت

 باشد. مجله با ذکر شماره و دورهدفترنشریه  /یيد هيات تحریریهأباید مورد ت ،گواهي پذیرش چاپ (1
نفر اول در ، به عنوان شترک با استاد راهنماـمبه صورت ارائه شده و نامه مستخرج از پایان تمقاالامتياز داوطلب در  (2

 .ودشينظر گرفته م
 .باشدالمللي یا مراجع معتبر بين های علمي و صنعتي ایرانباید مورد تایيد سازمان پژوهشثبت اختراع  (3

برگزیدگان المپيادهای المللي وبين و، ابن سينا( ،رازی ،)خورازمي، فارابيمعتبرملي علمي  هایبرگزیدگان جشنواره (4

  .یا دبيرخانه المپياد باشند دبيرخانه جشنواره ازباید دارای تایيدیه رسمي علمي دانشجویي 

 .شود محاسبه نامه ارتقاءبراساس آئين، مشترک پدید آورندگان پژوهش های امتياز (5

 متقاضیان استفاده ازسهیمه مربیانثبت نام شرايط و ضوابط 

مان ساز 1 داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه مربيان در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره
 :باید مدارک زیر را ارائه نمایند، سنجش آموزش کشور

 وتمام وقت تحصيل با  دانشگاه محل خدمت نامه موافقتارائه و  متقاضيان استفاده از سهميه مربيان ویژهتكميل فرم  -1
 . دانشگاه محل خدمت و دانشگاه تهران بر اساس قرارداد تحصيل  پرداخت شهریه تعهد

 .رسمي قطعي یا رسمي آزمایشيحكم کارگزیني  -2

  



 ثبت نام مدارک الزم جهت 

بارگذاری  مدارک زیر را ومراجعه ems1.ut.ac.ir  :به آدرس جامع آموزش دانشگاه به سامانه مقررمهلت باید در داوطلبان  

 (مدارک بارگذاری شده باید واضح و خوانا باشد)  کنند:

 )اجباری( 3*4پرسنلي  عكس -1
 )اجباری(ات شناسنامه صفح -2
 )اجباری( ملي کارت -3

 )اجباری( ارشدکارشناسيو  کارشناسيمقطع  تایيد شده و ریز نمرات پایان تحصيالت يگواه -4

  نامهدرجه پایان با درج نمره و نامه کارشناسي ارشد گواهي صورتجلسه دفاعيه پایان -5

 از موسسهمعدل ذکربا 31/06/1401تاریخحداکثرتا  نامهاز پایانبردفاعمبني حصيلتبه اشتغالگواهي -6

  ارشد(کارشناسي ترم آخردانشجویان  خاص ) )اجباری(تحصيلمحل

 سوابق پژوهشي و فناوری مستندات و مدارک  جدول  -7

تمام وقت تحصيل با  دانشگاه محل خدمت نامه موافقتو  متقاضيان استفاده از سهميه مربيان ویژهفرم  وحكم کارگزیني  -8

 اساس قرارداد دانشگاه محل خدمت و دانشگاه تهرانتحصيل بر پرداخت شهریه تعهد و

 ترونيكي و درگاه الك ثبت نام در هر کد رشته از طریق بابتهزار تومان(  نود و پنج)یكصدو  000/950/1مبلغ  واریز

پرداخت هزینه ثبت نام یک رشته،  یکدوم در  نوبت های روزانه وکد رشتهبرای شایان ذکر است  دریافت کد رهگيری.

  .گرددجه پرداختی در صورت انصراف يا عدم پذيرش مسترد نمیو  بار صورت مي گيرد.

 

 شرح جدول زیر است به صورت علی الحساب بهالبرز و پردیس خودگردان های نوبت دوم شهریه. 

 1401 - 1402نوبت دوم  سال تحصیلی   Ph.Dشهریه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی 

 ) به ریال( هر ترم شهریه )به ریال(  برای کل دوره مبلغ کل شهریه گروه آموزشی دوره

 نوبت دوم

 158,090,119   1,264,720,949 علوم انسانی و علوم رفتاری

 193,221,256 1,545,770,048 سایر گروه ها

 

 1401 - 1402سال تحصیلی   البرز  پردیس Ph.Dشهریه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی 

 )به ریال( شهریه هر ترم ) به ریال(برای کل دوره  مبلغ کل شهریه گروه آموزشی پردیس

 البرز پردیس
 189,708,143 1,517,665,138 علوم انسانی و علوم رفتاری

 231,865,507 1,854,924,058 سایر گروه ها

 مطابق با شهربه نوبت دوم محاسبه مي شود.شایان ذکراست شهریه مربيان دانشگاهها و مراکز آموزشي عالي کشور * 



  نکات مهم
از اعالم اسامي توسط سازمان سنجش آموزش کشور، به  باید پسهای دانشگاه در کد رشته محلمعرفي شده داوطلبان  -1

 .اقدام نمایند نام و بارگذاری مدارک مورد نياز نسبت به ثبت شيوه نامه مطابق با و مراجعه  ems1.ut.ac.ir آدرس

مصاحبه در جهت شرکت  باشد،داوطلب حائز حد نصاب علمي مي ثبت نام و انتخاب تمامي کد رشته محلهایي که :توجه

  .گرددمي يت از مصاحبهمحروم منجر به ب هر یک از کد رشته محلعدم ثبت نام الكترونيكي یا عدم انتخا .الزامي است

بعد به مدارکي که  .الزامي استهای مقرر در تاریخems1.ut.ac.ir  از طریق سامانهکليه مدارک و مستندات بارگذاری  -2

 .گيردبارگذاری شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد و امتيازی به آنها تعلق نمي مهلت یاز انقضا

بندی اعالم شده در محل پردیس/ دانشكده ذیربط الزامي است. شایان حضور داوطلب جهت مصاحبه، مطابق برنامه زمان -3

به منزله  و عدم حضور داوطلب در زمان تعيين شده شودبرای هر داوطلب صرفاً یكبار برگزار ميمصاحبه ذکر است 

  امكان پذیر نمي باشد.و برگزاری مجدد آن  غيبت تلقي شده

به همراه داشتن اصل کليه مدارک بارگذاری شده به هنگام مصاحبه الزامي است و مي بایست مطابق برنامه زمان  :توجه

 .ارائه گرددبه آن محل  موسسه ذیربط  پردیس/ دانشكده/ مرکز/ توسطبندی اعالم شده 

 تبعات ناشي از مغایرت مدارک بارگذاری شده با اصل مدارک ارائه شده بر عهده داوطلب مي باشد. *

راهنمای آزمون ورودی  1شماره  دفترچه طبق)، مطابقت داشته باشدالتحصيلي با رشته فارغ باید داوطلب رشته امتحاني -4

 . نمي باشدمجاز به شرکت در مصاحبه  در غير این صورت داوطلب (آموزش کشور سازمان سنجش 1401دکتری سال 

مورخ  137مصوبه جلسه بر اساس ) .در دانشگاه الزامي استبرای پذیرش  ،مرحله دوم آزمون احراز حد نصاب نمره -5

شيوه نامه اجرایي آزمون ورودی  10بند  مندرج در( ب فرهنگيالشورای عالي انقشورای ستاد راهبری ) 06/08/1399

توانند برای مرحله دوم آزمون، حد دانشگاهها مي سازمان سنجش آموزش کشور 1401سال  Ph.D)) دوره دکتری

 نصاب نمره تعيين کنند(.

جهت . انجام مي شودنامه اختصاصي دانشگاه ن المللي کيش و ارس بر اساس شيوههای بيپذیرش دانشجو در پردیس  -6

 . راجعه شودم  Aras.ut.ac.irارس پردیس و  kish.ut.ac.ir کیش اطالعات بيشتر به سایت پردیس

   دانشكده ذیربط مراجعه وه برگزاری مصاحبه به سایت پردیس/نحدقيق از زمان و جهت اطالع  وطلبانداالزم است

 .کليک نمایيد را  اينجا  پردیس/ دانشكده هاآدرس، وب سایت و شماره تماس  برای مشاهده  .کنند

 دانشگاه به نشاني معاونت آموزشي به داوطلبان از طریق پایگاه اینترنتي رسانياطالع Academics.ut.ac.ir  

مذکور و سایت به  مستمراً از هر گونه تغيير احتمالي، اطالعضروری است داوطلبان به منظور  و پذیردصورت مي

 .کنند سایت پردیس/ دانشكده/ مرکز / موسسه ذیربط مراجعه

گاه تهران                                             معاونت آموزشی دانش
 کل خدمات آموزشی اداره                                           

http://kish.ut.ac.ir/
http://aras.ut.ac.ir/
http://www.academics.ut.ac.ir/

