دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي ()Ph.D
در سال تحصيلي1396 -97
دانشگاه تهران در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دورههاي تحصيالت تكميلي به ويژه در مقطع دكتري
تخصصي براي سال تحصيلي  1396 -97بر اساس دستورالعمل ذيل اقدام به پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي
خواهد نمود:

 -1ارزيابي تخصصي و نظر کمیته برگزارکننده( 0-60امتیاز)
 -1-1ارزيابي تخصصي ( 0 – 45امتياز)
پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي دانشگاه تهران  ،به يكي از روش هاي ذيل صورت خواهد گرفت:
الف – مصاحبه علمي و احتساب امتياز نمرات دروس تخصصي مرتبط در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
ب -برگزاري آزمون كتبي از مواد آزمون اعالم شده در وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه

 -2-1ارزيابي کمیته برگزار کننده (  0 -15امتیاز)
ارزيابي بر اساس بررسي انگيزه فردي  ،حضور تمام وقت در دوره تحصيل  ،موضوع پژوهشي مورد عالقه براي رساله
دكتري  ،تسلط به زبان و گفتار فارسي  ،كيفيت پايان نامه كارشناسيارشد و  ....صورت مي پذيرد .
 -2ارزيابي سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوری  :نحوه امتيازدهي اين بخش با توجه به توضيحات ذيل و با رعايت
سقف امتيازات مشخصشده طبق تشخیص هیات ممتحنه بشرح ذيل صورت ميگيرد:
 -1-2ارزيابي سوابق آموزشي (  0-20امتیاز )
 معدل کل دوره متوسطه  :از صفر تا  2امتياز معدل کل دوره کارشناسي بر اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل  :از صفر تا  8امتيازمعدل کل دوره کارشناسيارشد بر اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل  :از صفر تا  6امتياز
تسلط به زبان انگلیسي  :از صفر تا  4امتياز
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 -2-2ارزيابي سوابق پژوهشي ( 0-20امتیاز)
رديف

امتياز هر عنوان

عنوان فعاليت و سقف امتيازات
مقاالت پژوهشي داخلي و خارجي مرتبط با حوزه تخصصي و پايان

1

مقاله داخلي :از صفر تا  2امتياز

نامه  ،چاپ شده /داراي پذيرش چاپ (حداكثر دو مقاله) در مجالت

مقاله بينالمللي :از صفر تا  4امتياز

معتبر و مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (بدون سقف)
2
3

تاليف و ترجمه كتابهاي تخصصي مرتبط با رشته تحصيلي

ترجمه  :از صفر تا  2امتياز

(رشته هاي علوم انساني بدون سقف ،ساير رشته ها حداكثر  6امتياز)

تاليف :از صفر تا  4امتياز
خالصه مقاله داخلي :از صفر تا  0/5امتياز

مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همايشهاي علمي ملي و

خالصه مقاله خارجي :از صفر تا  1امتياز

بينالمللي مرتبط با تخصص (حداكثر  10امتياز)

مقاله كامل داخلي :از صفر تا  1امتياز
مقاله كامل بينالمللي :از صفر تا  2امتياز

اكتشاف ،اختراع و برگزيدگي المپيادهاي علمي به تائيد مراجع

داخلي :از صفر تا  3امتياز

ذيصالح (حداكثر  8امتياز)

بينالمللي :از صفر تا  5امتياز

آثار هنري داراي ارزيابي ملي يا بين المللي براي رشته هاي هنر

از صفر تا  4امتياز

4
5

6

(بدون سقف)
تشويقنامههاي علمي در سطح ملي و بينالمللي (حداكثر  8امتياز)

ملي :از صفر تا يك امتياز
بين المللي :از صفر تا  2امتياز

حداکثر مجموع امتیازات پژوهشي 20 :امتیاز
تبصره  -1امتياز داوطلب در مقاالت مستخرج از پاياننامه و ارائه شده بصورت مشترک با استاد راهنما ،بعنوان نفر اول
در نظر گرفته مى شود.
تبصره  -2در صورتيكه مجموع امتيازات پژوهشي حداقل يكى از داوطلبان بيش از  20امتياز باشد ،حداكثر امتياز
كسب شده معادل  20در نظر گرفته مى شود و ساير امتيازات بر پايه آن تراز مى شود.

تبصره  -٣تركيب هيأت ممتحنه متشكل است از :اعضاي شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده زير مجموعه پرديسها و
گروه زيرمجموعه دانشكده ها و حداقل دو نفر از اعضاي هيأت علمي به انتخاب شوراي تحصيالت تكميلي پرديس/
دانشكده كه يك نفر از آنها نماينده معاون آموزشي پرديس يا دانشكده مستقل است .در هر صورت تعداد اعضاي هيأت
ممتحنه كمتر از  5نفر نخواهد بود.
تبصره  -4نحوه امتيازدهي نويسندگان مقاالت بر اساس شيوه نامه هيات مميزه دانشگاه خواهد بود .
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نكات مهم :
كسب حداقل  50امتياز از  100امتياز در این ارزیابی برای دوره روزانه و كسب حداقل 40
امتياز برای دوره نوبت دوم و پردیس های بين الملل و اقماری الزامی است .

 حضور داوطلب مطابق برنامه زمانبندي اعالم شده از طريق وبگاه دانشگاه تهران و يا پرديس /دانشكدهمربوطه در محل پرديس/دانشكده الزامي است .شايان ذكر است كه عدم حضور در زمانهای اعالم شده به
منزله غیبت و انصراف از داوطلبي دانشگاه تهران در واحد مربوطه تلقي ميگردد و برگزاری آزمون و يا
مصاحبه مجدد برای داوطلبین غايب امكانپذير نخواهد بود.
 ارائه اصل مدارك به مسئولين مطابق برنامه زمانبندي اعالم شده توسط واحد مربوطه الزامي است. کلیه مدارك مندرج در اين دستورالعمل الزم است در تاريخهای مقرر در سامانه دانشگاه به آدرس Academics.ut.ac.irبارگذاری گردد .به مدارك ارائهشده بعد از زمانبنديهای اعالم شده از طريق
وبگاه دانشگاه ،هیچگونه امتیازی تعلق نميگیرد.
 در پذيرش پرديس های بین المللي کیش و البرز  ،پس از ارزيابي تخصصي و بررسي سوابق آموزشي وپژوهشي ،از حائزين شرايط برای مصاحبه علمي دعوت بعمل خواهد آمد.

داوطلبان الزم است مبلغ 900000ريال(نه صد هزار ريال ) را از طريق درگاه الكترونیكي
سامانه جامع آموزشي دانشگاه تهران به حساب شماره  5225557690با شناسه  11٣0نزد
بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت آموزشي دانشگاه واريز نمايند.

 با توجه به اينكه مرجع رسمي اطالعرساني در خصوص آزمون دکتری سال  1٣96معاونت آموزشيدانشگاه تهران ميباشد ،الزم است داوطلبین بعد از اعالم اسامي توسط سازمان سنجش آموزش کشور،
جهت کسب اطالعات بیشتر به وبگاه معاونت آموزشي به آدرس  Academics.ut.ac.irمراجعه
نمايند .

معاونت آموزشي دانشگاه تهران
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