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ی عا  ه 

 

  
  

آنان براي ورود ز دانشجويان برتر و به منظور فراهم نمودن زمينه جذب هاي هدايت و حمايت ادر اجراي سياستدانشگاه تهران 
داخلي و مصوبات استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  شوراي هدايتآيين نامه به استناد ، دكتريبه دوره 
دانش آموختگان مقطع از بين وزارت متبوع،  15/08/1401مورخ  235342/21/2و مجوز شماره  آموزشي دانشگاهشوراي 

براي رشته هاي آينده    1401 -1402 سال تحصيلي نيمسال دوم براي ،با رعايت كامل شرايط اعالم شده  ،كارشناسي ارشد
  پذيرد.دانشجو مي پژوهي و اقتصاد بيمه  در  دانشكده هاي حكمراني و تجارت ماليه 

م  ای    ط  الزم    : را

حداقل  دامپزشكي وو در رشته هاي فني مهندسي، علوم پايه و كشاورزي 16حداقل معدل مدرك كارشناسي پيوسته با ارا بودن ) د1
 ها الزامي است.ساير رشته، هنر و  رفتاري اجتماعي وعلوم براي رشته هاي علوم انساني،  17معدل 

  -شهيد بهشتي  -صنعتي شريف  -تهرانهاي  حداقل ميانگين كل قابل قبول براي مدرك كارشناسي پيوسته از دانشگاه )1تبصره ( *
 فردوسي  - شيراز  – تبريز -اصفهان  -طباطبائي عالمه -طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي  -ايران صنعت و علم  -كبير امير صنعتي
 باشد.اعمال همترازي با كسر يك نمره ميبا گيالن، و شهيد چمران اهواز   -اصفهان صنعتي - مشهد

 .ددر مقطع كارشناسي ارش پايان نامه نمره بدون احتساب 17دارا بودن ميانگين كل حداقل ) 2
 .   )از تاريخ دفاع از پايان نامه  (دانشجو درمقطع كارشناسي ارشد دانش آموختگي دو سال از  بيش ازسپري نشدن ) 3

) فترچه سازمان سنجشددر ( براساس گروه بندي مندرج ئه درخواست در رشته تحصيلي مرتبطمجاز به ارا متقاضيان صرفاً  )2(تبصره *
  . باشندمي دخو با رشته تحصيلي كارشناسي ارشد

 

   
  
  
هاي دانشكده، پس از بررسي در دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه، به تقاضيان واجد شرايطم آموزشي و پژوهشي سوابق )3تبصره (*

در سامانه جامع آموزش دانشگاه، مستندات بارگذاري شده بررسي مدارك و  پس ازهاي آموزشي مربوطه ارجاع خواهد شد.  گروه
اعالم  معاونت آموزشي دانشگاهن از طريق وب سايت اسامي اين داوطلبا . دننمايميرا براي مصاحبه دعوت واجد شرايط داوطلبان 

  خواهد شد.
حضوري يا غيرحضوري، هاي مجازي، نيمه دوره كارشناسي ارشد طعمق دانشجويان و دانش آموختگان )4تبصره (*

 دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه جامع علمي كاربردي ، هاي غير انتفاعي، دانشگاه ،محور آموزش

ش   ه وه شان  دون    ذ ی  عداد ون ا ری  دوره   آز یی  )Ph.D( د     1401 -1402  سال 

 :  تمامي رشته ها رشته آينده پژوهي

: مهندسي صنايع ( گرايش هاي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي ) علوم اقتصادي و اقتصاد( تمامي گرايش ها) ؛  رشته اقتصاد بيمه
 مديريت قراردادهاي بين المللي نقت و گاز ، آمار اجتماعي و اقتصادي 
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، هاي خارج از ايراندانشگاه، غير دولتيهاي دانشگاه هاي اجرايي،هاي وابسته به دستگاهدانشگاه، فرهنگيان
  باشند.به شركت در فراخوان دانشگاه نمي مجازهاي دولتي، هاي خود گردان دانشگاهو پرديس هاي علميهحوزه

وزش ع آ ساما جا ذاری  ت بار   : دارک الزم 
  پژوهشي ( و علمي آموزشي، سوابقيك نسخه ازCV(. 
 مقطع كارشناسيو ريز نمرات تاييد شده  پايان تحصيالت يگواه  
 و ريز نمرات تاييد شده كارشناسي ارشد  پايان تحصيالت گواهي.  
  پايان نامه عنوانگواهي صورتجلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد با درج نمره و 

 در (چاپ شده يا داراي تاييديه چاپ)مستخرج و مرتبط با پايان نامه پژوهشي /علمي مقاالت بارگذاري 
 .مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجالت

 هاي علمي و مورد تاييد سازمان پژوهششي معتبر مثل گواهي ثبت اختراع (ساير مدارك و سوابق پژوه
  .ترويجي –، مقاالت علمي ارائه شده در كنفرانس قاالت)، مايران يا مراجع معتبر بين الملليصنعتي 

 كارشناسي و كارشناسي هاي افتخارات علمي و آموزشي مثل رتبه برتر آزمون سراسري در مقاطع گواهي
هاي علمي ملي معتبر(خوارزمي، فارابي، رازي، ابن سينا و مپيادهاي علمي دانشجويي، جشنوارهارشد، ال

 .)غيره
 گواهي مدرك زبان عمومي 

مورد تاييد اداره  ملزم هستند مدرك قابل قبول زبان عمومي ،باشندمدرك زبان نميداراي پذيرفته شدگاني كه  **
 تا قبل از برگزاري آزمون جامع ارائه نمايند. كل خدمات آموزشي دانشگاه تهران را 

 

 سامانه ثبت نام از طريق درگاه الكترونيكيفقط  ريال 000/340/2واريز مبلغ 

  
الزم  است. به هنگام مصاحبه الزامي ي شده براي متقاضيان واجد شرايط،به همراه داشتن اصل كليه مدارك بارگذار

آموزشي و پژوهشي در سامانه ثبت نام الكترونيكي بارگذاري گردد. پذيرش مدارك و مستندات است كليه مدارك 
  خارج از بازه زماني ثبت نام قابل قبول نخواهد بود .

  

ت:  وا    وه ارا 
 مورخ اداري وقتپايان  تا  05/09/1401  از تاريخ پس از مطالعه دقيق راهنماي ثبت نام، محترم متقاضيان 

و دريافت شناسه    ems1.ut.ac.ir به آدرس دانشگاه آموزشجامع  سامانهتوانند با مراجعه به مي 16/09/1401
   ثبت نام نمايند. وبار گذاري  مدارك مورد نياز را اطالعات و  ؛كاربري و رمز عبور

صورت امتياز آن  خوانا باشند، در غير اين كامالًبايست اطالعات و مدارك بارگذاري شده مياسكن  )5تبصره (*
 گيرد.متقاضي تعلق نميبند به 
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مسئوليت تبعات ناشي از وجود هرگونه مغايرت بين مدارك و اطالعات بارگذاري شده با اصل مدارك  )6تبصره (*
 باشد.در روز مصاحبه بر عهده متقاضي ميارائه شده 

  
صورت نادرست بودن اطالعات، فرد از ليست . درعمل آورندبهرا ها نهايت دقت تكميل فرم داوطلبان موظفند در

 .متقاضيان حذف خواهد شد

  
   خواهد شد. طالع رسانياز طريق وبگاه دانشكده هاي مربوطه ا ها تاريخ مصاحبه** 

  :مهم تتذكرا * 
بر اساس جدول ارزشيابي و طبق هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه فعاليت براي 100 از امتياز 60كسب حداقل . 1

 امي است.ي آموزشي دانشگاه براي پذيرش الزدستورالعمل مصوب شورا

  ها باشد.متقاضي نبايد در زمان ارايه تقاضاي پذيرش، دانشجوي مقطع دكتري ساير مؤسسات و دانشگاه. 2
 .اعالم خواهد شد دانشگاه موزشي، از طريق وبگاه معاونت آدانشكده پس از اعالم  شده اسامي نفرات پذيرش. 3
براي داوطلبان تهران  در دانشگاهنهايي ي را براي پذيرش و انجام مصاحبه حقبارگذاري مدارك و شركت در فراخوان . .4

 .نمايدايجاد نمي
مدارك صورت دقيق بارگذاري و مهلت تعيين شده   ، درثبت نام الكترونيكيها تنها از طريق بررسي درخواست. 6

 . ، ترتيب اثر داده نخواهد شدهاي خارج از آنتگرفت. به درخواسخواهد 

  
گردد به كليه داوطلبان توصيه ميگردد. مسترد نمي صراف و يا عدم پذيرشوجه پرداختي در صورت ان** 
  .شيوه نامه ثبت نام دقت الزم بعمل آورندقبل از واريز هزينه نسبت به مطالعه كامل كه 

  
                                                                                                                                                                           .  

ان گاه  ش ی دا وز عاو آ  


