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آیـین نامـه   ، بـه اسـتناد   دکتريدانشگاه تهران در اجراي سیاستهاي هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیالت به آنان براي ورود به دوره 
 237200/21و اصـالحیه  شـماره    18/4/93مـورخ   67272/21بـه شـماره   استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري    شوراي هدایت

 هـاي دولتـی  دانشگاهاز بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد  ،آموزشی دانشگاهشوراي  و مصوبات 16/12/93مورخ
 دانشجو می پذیرد. مندرج در جدول زیر در رشته هاي 95-96 براي سال تحصیلیبا رعایت کامل شرایط اعالم شده  ،داخل کشور

 هاي داراي پذیرش دانشجوي دکتري بدون آزمون) لیست رشته1جدول 
 گرایش نام رشته/ دانشکده نام پردیس/

 زبانشناسی همگانی شناسی وباستان هاي رشته دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 علوم قرآن و حدیث -عرفان اسالمی هاي ادیان وها به جز رشتهکلیه رشته دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 ریزي ورزشیکلیه رشته ها به جز رشته مدیریت و برنامه دانشکده تربیت بدنی وعلوم انسانی

 کلیه رشته ها دانشکده جغرافیا
 سم شناسی دانشکده دامپزشکی

 هاکلیه رشته  پردیس علوم

 دانشکده علوم اجتماعی
 شناسی اقتصاد توسعه جامعه -شناسی مسائل اجتماعیجامعه -شناسی فرهنگیامعهکلیه رشته ها به جز رشته ج

 گروه ارتباطاتو 
 کلیه رشته ها پردیس دانشکده هاي فنی
 مرکز تحقیقات بیوشیمی،

 بیوفیزیک
 کلیه رشته ها

 هواشناسی ژئوفیزیک موسسه
 هاي پژوهش هنر و تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمیرشته پردیس هنرهاي زیبا

 کلیه رشته ها پردیس ابوریحان

 پردیس فارابی
)، گاز و نفت ،عمومی الملل بین ،شناسی جرم و جزا ،خصوصی ،عمومی( حقوق کلیه رشته ها به جز رشته هاي :

 اسالمی معارف مدرسی، اسالمی حقوق مبانی و فقه ،دین فلسفه ،اسالمی فلسفه، فلسفه
 کلیه  رشته ها دانشکده مطالعات جهان

 کلیه رشته ها دانشکده علوم وفنون
 کلیه  رشته ها دانشکده معارف و اندیشه اسالمی

 .دکتري دارنددر دوره که پذیرش دانشجو از طریق آزمون نیمه متمرکز پذیرفته خواهند شد هایی استعداد درخشان فقط در رشته یاندانشجوتذکر: 
 

   )Ph.D( د��ری�دون آز�ون ا��عداد�ی ��شان �  دوره   آ��ی و ��وه �� �ذ�ش 

���ی�ی
   ١۳۹۵ -١٣٩۶  سال 

 ۵ از ۱ صفحه
 



 : �ا�ط  ��و�ی

 16حداقل میانگین کل مدرك کارشناسی پیوسته با  دارا بودن  )1

 بدون احتساب پایان نامه 17حداقل   میانگین با دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد )2
 اشتغال به تحصیلدر صورت  31/6/95امه تا تاریخ دفاع از پایان ن )3
و بعد  92-93نش آموختگان نیمسال دوم سال تحصیلیدا(درمقطع کارشناسی ارشد متقاضی  آموختگیدانشاز دو سال از تاریخ سپري نشدن بیش  )4

 از آن)

 الکترونیکی، هايدوره انتفاعی،جامع علمی کاربردي و غیر ،زاد اسالمیآدانشگاههاي هاي خودگردان، پردیسآموختگان و دانشجویان دانش)  1تبصره 
  نمی باشند. مجاز به ارائه درخواست و نیمه حضوري مجازي

 د.نباشمیخود با رشته تحصیلی کارشناسی ارشد تحصیلی مرتبط  در رشتهمجاز به ارائه درخواست صرفاً )  متقاضیان 2تبصره 

 �ا�ط  ا��صا�ی:

آیین نامه شوراي در وهشی و مصاحبه مطابق با جداول ارزشیابی مندرج ژهاي آموزشی، پامتیاز از مجموع امتیازات جداول فعالیت  60کسب حداقل 
  ) 5تا  2جداول ( ان وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهدایت استعدادهاي درخش

کات ��ل �و� ��قا�یان � ��وص �ارک ع��ی و �و��ی �: 

 چاپ شده یا داراي گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد . ، باید2براساس جدول شمارهمقاالت ارائه شده  )1

  باشد .با ذکر شماره مجله و دوره آن  / دفتر نشریهگواهی پذیرش چاپ باید مورد تایید هیات تحریریه )2

  .باشد المللی و یا مراجع معتبر بینثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران  )3

باید داراي برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی  والمللی ، علمی بینابن سینا) ،رازي معتبر ( خورازمی، فارابی،ملی برگزیدگان جشنواره هاي علمی  )4
  . باشنداز مراجع ذیربط تاییدیه 

 

  آ�وزش�ارک الزم ��ت بار�ذاری �ساما� جا�ع 

 صفحه اول شناسنامه •

 کارت ملی •

 مقطع کارشناسی هو ریز نمرات تایید شد پایان تحصیالت یگواهتصویر  •

 به همراه ریز نمرات تایید شده پایان تحصیالت کارشناسی ارشد گواهیتصویر  •

 د با درج نمره و درجه پایان نامهصورتجلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشتصویر  •

کارشناسـی  مقطـع   متقاضیان در حال تحصیل دربا ذکر معدل ( 31/6/95تاریخ گواهی اشتغال به تحصیل مبنی بر دفاع از پایان نامه تا تصویر  •

 ارشد)

 ۵ از ۲ صفحه
 



مورد تایید وزارت علوم،  درمجالت (چاپ شده یا داراي تاییدیه چاپ)مستخرج و مرتبط با پایان نامه پژوهشی ،علمی مقاالت بارگذاري •

  تحقیقات و فناوري

  2 با جدول شماره بارگذاري تصاویر دیگر مدارك و سوابق پژوهشی مطابق •

 ریال از طریق درگاه الکترونیکی 000/000/1واریز مبلغ •

 .به همراه داشتن اصل کلیه مدارك بارگذاري شده براي متقاضیان واجد شرایط، به هنگام مصاحبه الزامی است

   ��وه �را� ��وا�ت:

حداکثر تا پایان روز     ، دقیق راهنماي ثبت نامپس از مطالعه  ،باشندچنانچه شرایط الزم طبق آیین نامه مذکور را دارا محترم متقاضیان  

را بارگذاري و اطالعات و مدارك مورد نیاز  ،دریافت شناسه کاربري و رمز عبور دانشگاه و آموزشجامع  سامانهبا مراجعه به  20/2/1395

  ثبت نام نمایند.

 جهـت محترم داوطلبین صورت می پذیرد لذا  www.ut.ac.irاطالع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی 

 .نمایند مراجعه سایت دانشگاهبه  ،تغییراحتمالیاز زمان و مکان برگزاري مصاحبه و یا هرگونه  اتاطالعدریافت آخرین 

 

 )PH.D�داول ارز�یا�ی داوط�بان �دون آز�ون د��ری (

 

 امتیاز) 40نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر -2 جدول

 نوع فعالیت ردیف
حداقل 
 امتیاز

حداکثر 
 امتیاز

 نحوة ارزیابی
 (طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

*1 

پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط  -مقاالت علمی
 پایان نامهبا 

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهاي 
 علمی و صنعتی ایران

المللی، برگزیدگی درجشنواره هاي علمی معتبر بین
 خوارزمی، فارابی، رازي و ابن سینا

 
7 

 
40 

 امتیاز 7هرمقاله تا 
 5و داخلی تا  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 

 امتیاز
 امتیاز 7بین المللی تا و  3برگزیدگی داخلی تا 

 امتیاز 3هر مقاله تا  6 ــ ترویجی مرتبط با پایان نامه -مقاالت علمی 2

مقاالت چاپ شده در کنفرانس هاي معتبر(داخلی  3
 یا خارجی)

 امتیاز 2تا  :خارجی 4 ــ
 امتیاز 1 :داخلی

 مصاحبه کنندهطبق نظر کمیته   4 ــ تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4

 امتیاز 2امتیاز و بسیار خوب تا  4عالی تا   4 ــ کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد 5

  40 7 حداقل وحداکثر امتیاز قابل محاسبه

 براي پذیرش الزامی است. 1امتیاز از ردیف  7* کسب حداقل 

 ۵ از ۳ صفحه
 

http://www.ut.ac.ir/


 
 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی -3 جدول

 نوع فعالیت ردیف
 کثرحدا

 امتیاز
 نحوة ارزیابی

 دوره کارشناسی وکیفیت دانشگاه محل تحصیل  میانگین کل 6
 دانشگاه آموزشیمطابق با دستورالعمل اجرایی شوراي   6 (پیوسته و ناپیوسته)

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  7
 دانشگاه آموزشیمطابق با دستورالعمل اجرایی شوراي   5 کارشناسی ارشد ناپیوسته ( بدون احتساب نمره پایان نامه)

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 8
نیمسال  4نیمسال کارشناسی پیوسته بیش از  8بیش از  3 *

 کارشناسی ناپیوسته امتیاز ندارد.
 نیمسال امتیازي ندارد  5بیش از   3 ارشد ناپیوستهطول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 9

 5 برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی 10
 امتیاز 4: 6تا  4امتیاز     رتبه 5: 3تا1رتبه
 امتیاز  2: 12تا 10امتیاز   رتبه  3: 9تا7رتبه 

 امتیاز 1: 15تا 13رتبه 

 5طبق جدول شماره   8 مدرك زبان معتبر ارائه 11

  30 جمع
 

کارشناسی نیمسال،  9ي دوره کارشناسی پیوسته برادر  شوراي عالی برنامه ریزي آموزشی رشته هایی که طبق مصوبهمتقاضیان *

با نظر کمیته مصاحبه کننده می اند، نیمسال تحصیلی تصویب شده 12 براي دوره کارشناسی ارشد پیوستهو یا نیمسال  5راي ناپیوسته ب

 بهره مند شوند 9و  8از مجموع امتیاز بندهاي  توانند

 

 

 امتیازات مصاحبه  - 4جدول 

 امتیاز کثرحدا شاخص ارزیابی ردیف
 نحوة ارزیابی

 

  3 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤاالت 12

 طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

  3 وسعت نظر، نوآوري و کارآفرینی 13

 3 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 14
  3 فناورانه مرتبط با رشته تحصیلینگرش و اطالعات  15
  3 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 16
 15 هاي علمی اعضاي گروه همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت 17

  30 جمع

 

 

 

 

 ۵ از ۴ صفحه
 



 
 همترازي نمرات آزمون هاي ملی و بین المللی زبان انگلیسی –  5جدول 

 
 

آزمون زبان 
 دانشگاه تهران
(UTEPT) 

MSRT(MCHE) IELTS 
Equivalent 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
Computer 

TOEFL 
PAPER+ 
TOLIMO 

 حداکثر امتیاز

20 - 19 100-90 9-7 120-96 300-250 680-600 8 
17.99 - 17 89-85 9.6-5.6 95-86 249-232 599-575 7 
17.99 - 17 84-80 4.6-6 85-76 231-213 574-550 6 
16.99 - 16 79-75 9.5-5.5 75-66 212-196 549-525 5 
15.99- 15 74-70 4.5-5 65-56 195-173 524-500 4 
14.99- 14 69-65 9.4-5.4 55-46 172-152 499-475 3 
13.99 - 13 64-60 4.4-4 45-36 151-133 474-450 2 
12.99 - 12 59-50 9.3-5.3 35-29 132-113 449-425 1 

 

 

 

 

 

 

گاه ���ان                                                                                                                                                                                                                                 �عاونت آ�وز�ی دا��

 

 :تذکرات
 به تایید صالحیت عمومی و تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود . قطعی شدن پذیرش نفرات منوط .1
 . هایی که خارج از مهلت تعیین شده و خارج از روال مشخص شده ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شدبه درخواست .2

مربوطه صورت خواهد نامه مذکور توسط گروه آموزشی با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش، ارزیابی تخصصی مطابق آیین .3
گرفت و اسامی نفرات پذیرفته شده از طرف معاونت آموزشی دانشگاه اعالم خواهد گردید. لذا ارسال مدارك، ثبت نام و انجام 

 نماید.نام در دانشگاه براي داوطلبان ایجاد نمیمصاحبه هیچگونه حقی مبنی بر پذیرش و ثبت

به کلیه داوطلبان محترم گردد لذا  هیچ عنوان مسترد نمی  به در صورت انصراف و یا عدم پذیرشوجه پرداختی 

، نامهنسبت به مطالعه کامل شرایط متقاضیان استفاده از تسهیالت این آیین ،هزینه قبل از واریزشود توصیه می

 .را مبذول دارنددقت الزم 

 ۵ از ۵ صفحه
 


