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پيوست شماره 4

«شرايط اوليه پذيرش دانشجودردوره دكتري( )Ph.D.بدون شركت در آزمون اختصاصي(استعدادهاي درخشان) ››
دانش آموخت گان دوره كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون نيمه متمركز دوره دكتري تخصصي از يكي از دو طريق
ذيل ميتوانند متقاضي ورود به دوره دكتري باشند:
-١دانش آموختگاني كه به لحاظ ميانگين كل دوره با احتساب نمره پايان نامه( دفاع از پايان نامه با درجه عالي) جزء
رتبه هاي او ل تا سوم دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند و در صورت داشتن يكي از شرايط ذيل مي توانند
اقدام نمايند:
الف) داراي حداقل دو مقاله مست خرج از پايان نامه ،پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي يا
نمايه

معتبر ملي يا بين المللي

يا طرح هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي

كارشناسي ارشد.
ب) دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه پذيرفته
شده يا چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي يا نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح هاي پژوهشي (انجام
شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد.
پ)رتبه اول المپيادهاي علمي -دانشجويي يا آزمون سراسري كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله
مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي  -پژوهشي يا نمايه معتبر ملي يا بين
المللي يا طرح هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد.
ت) دانش آموخته رتبه اول در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان
نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي يا نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح هاي
پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد.
ث) دارندگان نشان طالي كشوري المپيادهاي دانش آموزي ( موضوع مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي)
داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي يا نمايه
معتبر ملي يا بين المللي يا طرح هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) .
چ) رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي معتبر علمي( از قبيل خوارزمي ،جوان خوارزمي ،رازي ،فارابي)
در دوره كارشناسي ارشد با مشاركت حداقل سي و پنج درصد ،داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه
پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي يا نمايه معتبر ملي يا بين المللي(با رعايت مفاد تبصره ١
ماده  )٢يا طرح هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد.
تبصره : 1در مورد دانش آموخنه گان دوره كارشناسي ارشد آموزش محور ،ارائه دو مفاله مستخرج از پايان نامه
موضوعيت ندارد و ارائه دو مقاله علمي پژوهشي مرتيط با رشته تحصيلي كفايت دارد.
تبصره  :2طرح ملي ،اثر بديع يا تاليف و طرح پژوهشي تقاضا محور ( بر اساس نياز يك دستگاه) با تائيد معاونت
پژوهشي و فناروي وزارت ،مي تواند به جاي يك مقاله در هر يك از بندهاي ذكر شده جايگزين شود.
 -٢دانش آموختگاني كه مشمول مقررات دريافت بورس بنياد ملي تخبگان در دوره تحصيلي دكتراي تخصصي هستند،
بر اساس ضوابط و معيارهاي مصوب وزارت ميتوانند از طريق بنياد ملي نخبگان به دانشگاه معرفي شوند تا در صورت
قبولي در مصاحبه تخصصي ،به صورت مازاد بر ظرفيت تعيين شده پذيرفته و مورد حمايت بنياد مذكور قرار گيرند.
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مدارك الزم براي ورود به مقطع دكتري :










يك نسخه تصوير شناسنامه و کارت ملی
تصوير پايان تحصيالت دوره کارشناسی ارشد
ارائه گواهی معتبر رتبه ،با امضاء معاون آموزشی و ممهور به مهر با درج شماره ثبتي دبيرخانه دانشگااه
مربوطه الزامي است
ارائه گواهی صورتجلسه دفاعيه با درج نمره و درجه پايان نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه محل تحصيل
الزامی است.
تصويرريز نمرات تأييد شده دوره کارشناسی ارشد
تصوير ريز نمرات تأييد شده دوره کارشناسی
معرفی نامه از معاونت دانشجويی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري براي دانشجويان نمونهه کشهوري در
مقطع کارشناسی ارشد
تصوير کامل مقاالت متقاضی که درمجله هاي معتبر علمی -پژوهشی مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقهات
و فناوري چاپ يا پذيرش شده باشد.
ارائه اصل و کپی فيش واريزي به مبلغ  ١000.000ريال به شماره حساب 78171780بانهك تجهارت
شعبه ارديبهشت به نام حساب غير قابل برداشت معاونت آموزشی دانشگاه تهران

 تذکر مهم :به همراه داشتن اصل کليه مدارك مذکور براي متقاضيان واجد شهراي ،،بهه هنگهام مصهاحبه
الزامی است.
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فرم تقاضاي پذيرش براي دوره دكتري( )ph.Dبدون شركت در آزمون  ،از طريق استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان
نام و نام خانوادگي:

رشته و گرايش مورد تقاضا:

رشته تحصيلی کارشناسی ارشد:

دانشگاه محل تحصيل کارشناسی ارشد:

نوع دوره آموزشی:
معدل كل كارشناسيارشد :

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

بدون پايان نامه

با پايان نامه
درجه و نمره پايان نامه:
تاريخ فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد:

تعداد سنوات كارشناسي ارشد:

سنوات طي شده پس از فراغت ازتحصيل كارشناسي ارشد :

رتبه:
رشته تحصيلي كارشناسي :

تاريخ فارغ التحصيلي:

رتبه:

معدل كل:

دانشااه محل تحصيل:

مقاالت علمي  -پژوهشي
رديف

عنوان مقاله

نام مجله

نوع مقاله

تاريخپذيرش

تاريخچاپ

1
2
3
4
٥

مدارك ضميمه تقاضا نامه:
 oتصوير شناسنامه وكارت ملي
 oتصويرمقاله علمي -پژوهشي چاپ يا پذيرش شده متقاضي
 oمعرفي نامه معتبر از دبيرخانه جشنواره يا مسابقات علمي بين المللي(در صورت دارا بودن شرايط هر يك از بند هاي مندرج در آيين نامه )
 oمعر في نامه از معا ونت دانشجويي وزارت علوم براي دانشجويان نمونه كشوري در مقطع كارشناسي ارشد
 oتصوير مدارك تحصيلي و ريز نمرات دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد
 oگواهي معتبر رتبه ،با امضاء معاون آموزشي و ممهور به مهر با درج شماره ثبتي دبيرخانه دانشااه مربوطه
 oگواهي صورتجلسه دفاعيه با درج نمره و درجه پايان نامه كارشناسي ارشد از دانشااه محل تحصيل
 oاصل و كپي فيش واريزي
نشاني دقيق محل سكونت:
شماره تلفن منزل:

كد شهرستان:

شماره تلفن محل كار:

شماره تلفن همراه:

آدرس پست الكترونيكي:
اينجانب

متقاضي استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان ،ضمن آگاهي از اينكه پذيرش درخواست به منزله پذيرش در

اين دانشااه نميباشد ،متعهد ميشوم موارد فوق را در نهايت دقت و صحت تكميل نموده و چنانچه خالف آن ثابت شود دانشااه مجاز است طبق مقررات با
اينجانب رفتار نمايد.
امضاء متقاضي:

تاريخ تقاضا:

