
 بسمه تعالي

  دانش آموختگان كارشناسي ارشدبرگزيدگان علمي پذيرش  اطالعيه

  (.ph.D) براي ورود به دوره دكتري تخصصي 

  بدون شركت در آزموندانشگاه پيام نور 

  

  بر اساس آئين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي باالتر

شوراي هدايت  2/3/91و مورخ /22354آئين نامه شماره  8به اطالع مي رساند دانشگاه پيام نور به استناد ماده 
و شيوه نامه پذيرش دانشجو در دوره دكتري تخصصي دانشگاهها و موسسات عالي و پژوهشي  استعدادهاي درخشان

بدون شركت در آزمون طع كارشناسي ارشد مقو دانشجويان نيمسال چهارم نسبت به پذيرش دانش آموختگان  كشور
در نيمسال اول سال تحصيلي  در صورت احراز شرايط ذيل به شرح جدول پيوستنيمه متمركز دوره دكتري تخصصي 

  .اقدام مي نمايد 93-92

 با مراجعه به پايگاه اينترنتي دانشگاه پيام نور به نشاني  5/4/92لغايت  92/3/92متقاضيان مي توانند از تاريخ *

 http://pnu.ac.ir فقط به صورت اينترنتي نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.  

ر جهت تائيد پيام نوكارشناسي ارشد دانش آموختگان و دانشجويان نيمسال چهارم  از بيننفرات اول تا سوم :تذكرمهم 
بلوار ارتش ، خ نخل سازمان مركزي دانشگاه پيام نور ، سامانه ارباب رجوع ، :رتبه خود مي بايست با مراجعه به آدرس 

  .باجه مديريت خدمات آموزشي مراجعه و نسبت به تائيد گواهي مزبور اقدام نمايند

  :آئين نامه  8بر اساس ماده پذيرش جهت داوطلبان الزم شرايط 

جزء ) دفاع از پايان نامه با درجه عالي (به لحاظ ميانگين كل دوره با احتساب نمره پايان نامه يدانش آموختگان*** 

ايط ر، در صورت داشتن يكي از شدانشجويان هم رشته و هم ورودي خود در سطح كشور باشند رتبه هاي اول تا سوم
بدون آزمون ، در موعد مقرر به مركز آزمون دانشگاه پيام  مي توانند تقاضاي خود را براي پذيرش در مقطع دكتريزير ، 

  .نور ارسال نمايند

بديهي است .در رتبه بندي دانشجويان نيمسال چهارم كارشناسي ارشد، رتبه بندي بدون احتساب نمره پايان نامه انجام مي شود :  1تبصره 
  .كنند دكتري از پايان نامه خود با درجه عالي دفاع و قبل از شروع دوره  31/6/92متقاضيان بايد تا پايان شهريور ماه 



دانش آموخته مي شوند ، ارائه مقاله  شهريور كه پس از پايان ) نيمسال چهارم (سال آخر دوره كارشناسي ارشد–براي دانشجويان :2تبصره 
  .ه از دانشجويان الزم االجرا ميباشدآيين نامه در مورد اين دست 8الزامي نمي باشد و شرايط مندرج در بندهاي ذكره شده در ماده 

مايه معتبر ملي يا با نپژوهشي –شده در مجالت علمي  پرفته شده يا چايمقاله مستخرج از پايان نامه، پذ يكداراي )الف
  .در دوره كارشناسي ارشد) انجام شده توسط دانشجو(بين المللي يا طرح پژوهشي 

مالك پذيرش مقاله در مجالت علمي پژوهشي نمايه شده معتبر ملي و بين المللي ، ارائه نسخه منتشر شده  :1تبصره
  . مدركي دال بر پذيرش قطعي مقاله مي باشد ئهمقاله و يا ارا

 علوم ، تحقيقات و فناوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارتدانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد )ب
مايه معتبر نپژوهشي با  -اي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه ، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي دار

  .در دوره كارشناسي ارشد) انجام شده توسط دانشجو(ملي يا بين المللي يا طرح پژوهشي 

كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان  يدانشجويي يا آزمون سراسر–رتبه اول المپيادهاي علمي )پ
انجام (پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح پژوهشي  -نامه ، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي 

  .در دوره كارشناسي ارشد) شده توسط دانشجو

ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه ، دوره كارشناسي و كارشناسي دو دانش آموختگان رتبه اول در  )ت
پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح هاي پژوهشي انجام شده -پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي

 .توسط دانشجو در دوره تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد

داراي حداقل ) موضوع مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي( دارندگان نشان طالي كشوري المپيادهاي دانش آموزي) ج
پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين –يك مقاله مستخرج از پايان نامه ، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي 

  .المللي يا طرح پژوهشي انجام شده توسط دانشجو

اي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه ، پذيرفته دارآئين نامه  2ماده  2-2دانشجويان مندرج در بند ث بخش ) ح
پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح پژوهشي انجام شده توسط –شده يا چاپ شده در مجالت علمي 

  .دانشجو

دوره  در) از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي(رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي معتبر علمي )چ
داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه ، پذيرفته شده يا چاپ شده در % 35كارشناسي ارشد با مشاركت حداقل 

انجام ) يا طرح هاي پژوهشي 2ماده  10يت مفاد تبصره ابا رع(پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي–مجالت علمي 
  .و كارشناسي ارشد شده توسط دانشجو در دوره تحصيلي كارشناسي



در مورد دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد آموزش محور ارائه مقاله مستخرج از پايان نامه موضوعيت  :2تبصره
آئين  8ندارد و به اين لحاظ ارائه دو مقاله علمي پژوهشي مرتبط با رشته تحصيلي براي استفاده از تسهيالت موضوع ماده 

  .نامه كفايت دارد

با تائيد معاونت  )نياز يك دستگاه اساسبر (رح ملي ، اثر بديع يا تاليف و طرح پژوهشي تقاضا محور ط: 3تبصره 
  .جايگزين شود 8پژوهشي و فناوري وزارت ، مي تواند به جاي يك مقاله در هر يك از بندهاي ماده 

جراي آن به موسسه واگذارو طرح پژوهشي داراي كارفرمائي مشخص است كه با قرارداد، ا: طرح پژوهشي تقاضا محور*
  .ينه هاي نظارت بر آن توسط كارفرما تامين و نتيجه كار نيز تحويل گرفته ميشودزاعتبارات كامل پروژه به همراه ه

آئين نامه استعدادهاي درخشان مازاد بر ظرفيت پذيرش دانشجويان آزاد و طبق  8پذيرش افراد مشمول ماده : 4تبصره 
  .شوراي آموزشي دانشگاه انجام مي شودشيوه نامه اجرايي مصوب 

  :شرايط عمومي متقاضيان

 در بين دانش آموختگان و دانشجويان نيمسال چهارمرتبه اول تا سوم هم ورودي وهم رشته  گاندانش آموخت:الف
  .تعيين مي گردد در سطح كشور پيام نور دانشگاه 

  .مي باشد) با درجه عالي(مره پايان نامهمحاسبه ميانگين كل دروس دوره كارشناسي ارشد با احتساب ن: ب

ميانگين دانش آموختگان شيوه آموزش محور كه فاقد پايان نامه مي باشند، با احتساب ميانگين كل واحدهاي مقطع  :پ 
  .كارشناسي ارشد مي باشد

جدول . (باشدمالك پذيرش داوطلبان ، همنام بودن مدرك كارشناسي ارشد با عنوان رشته دكتري مورد تقاضا مي : ت
  )ضميمه

دانشجويان به استثناء .(نيمسال تحصيلي به پايان رسانده باشد 4متقاضي بايد دوره كارشناسي ارشد را حداكثر طي  :ث
  )در نظر گرفته شده است  نيمسال 5پيام نور كه طول مدت تحصيل 

سال پس از دانش آموختگي مي توانند حداكثر تا سه  8دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد حائز شرايط ماده  :تبصره
  .از تسهيالت پذيرش بدون آزمون براي ورود به دوره دكتري بهره مند شوند

يات همقاله علمي پژوهشي دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد بايد مستخرج از پايان نامه و همراه يكي از اعضاء  :ج
  .علمي دانشگاه محل تحصيل باشد



  .محاسبه مي شود)در طول مدت تحصيل (جزء سنوات مجاز فراگير پيام نوردانش آموختگان دوره دانشپذيري :چ 

در  علوم تحقيقات فناوري و موافقت مقام عالي وزارت 22/2/92و مورخ /19176به استناد نامه شماره :  تذكر مهم
ت به برگزيدگان علمي براي كليه پذيرفته شدگان مشمول استفاده از آئين نامه ارائه تسهيالپرداخت شهريه ،  خصوص

دانش آموختگان پيام نور كه در مقطع  . مقاطع تحصيلي باالتر در دانشگاه پيام نور ، ملزم به پرداخت شهريه ميباشند
كارشناسي ارشد در رشته خود به صورت كشوري حائز رتبه اول تا سوم شده اند ؛ به شرح ذيل از تخفيف شهريه 

  .برخوردار خواهند شد

  تخفيف% 30اول كشوري در هر رشته نفر .1

  تخفيف% 20نفر دوم كشوري در هر رشته .2

  تخفيف% 10 در هر رشته نفر سوم كشوري.3

  :مدارك الزم براي ثبت نام

 قطعه عکس بازمينه روشن  ١ -١

 اصل و تصوير صفحات شناسنامه -٢

 اصل و تصوير کارت ملی -٣

 ).آقايانويژه (اصل و تصوير مدرک مشخص کننده وضعيت نظام وظيفه -٤

داوطلبان مرد نبايد هيچگونه منع قانونی به حلاظ وضعيت نظام *
 .وظيفه داشته باشند

اصل و تصوير مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد به مهراه ريز  -٥
 .منرات

ويژه (ارائه تائيديه واحدهای گذرانده توسط دانشگاه حمل حتصيل  -٦
 )دانشجويان نيمسال چهارم مقطع کارشناسی ارشد

گواهی تعيين رتبه دانشگاه فارغ التحصيلی به دانشگاه حمل  ارائه -٧
 .قبولی الزامی ميباشد

–خوارزمی (علمی ارائه معرفی نامه رتبه اول تا سوم معترب از جشنواره  -٨

در صورت دارا (يا نفر اول املپياد علمی دانشجويی  )فارابی –رازی –جوان خوارزمی 
 )ن نامه بودن شرايط هر يک از بندهای مندرج در آئي

گواهی صورجتلسه دفاعيه از پايان نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه  -٩
 حمل حتصيل

ريال از طريق  ٠٠٠/٨٠٠پرداخت وجه غير قابل اسرتداد به مبلغ -١٠
سامانه ثبت نام اينرتنتی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه پيام 

 )كه متعاقباً اعالم خواهد شد(نور
 )در دفاتر اسناد رمسی(.شهريهارائه فرم تعهد پرداخت  -١١

 



کليه مدارک فوق بايستی توسط دانشجو در هنگام ثبت نام : تذکر 
 .اسکن و ارسال شود


