
 

 

 

 

 

بر اساس  ،تكميليهاي تحصيالت تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دوره منظور بهدانشگاه تهران 

در دوره دکتري  1399 -1400 براي سال تحصيلي ،نامهدستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور و این شيوه

 پذیرد . دانشجو مي  .Ph.D تخصصي

 

 امتیاز (  30مصاحبه علمی و سنجش عملی   )تا  -1

 امتیاز( 20) تا  ارزیابي تخصصي 

  : شوداي دانشگاه به صورت ذیل انجام ميهبي داوطلبان دکتري تخصصي در واحدارزیا 

   ارشدنمرات دروس تخصصي مرتبط در مقاطع کارشناسي و کارشناسي مصاحبه علمي و احتساب امتياز -

  امتیاز( 10ارزيابی عمومی  )تا  

تجزیه و تحليل مسائل علمي و پاسخگویي به  توانایي، هاي فرديي عمومي داوطلبان بر اساس انگيزهارزیاب

، نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با وري و کارآفریني، شخصيت و متانت، نحوه تعاملنوآ  ، وسعت نظر،هاپرسش

، موضوع و هشي مورد عالقه براي رساله دکتري، موضوع پژومطالب فن بيان و انتقال در رشته تحصيلي و توانایي

  ارشد و .... صورت مي پذیرد .کيفيت  پایان نامه کارشناسي

 : امتیاز(  20ارزيابی سوابق آموزشی،  پژوهشی و فناوری)تا   -2

 امتیاز (  10تا ) سوابق آموزشی 

 زامتيا 4تا  اساس کيفيت دانشگاه محل تحصيل  بر معدل کل دوره کارشناسي -

 ازامتي 3تا  اساس کيفيت دانشگاه محل تحصيل بر ارشددوره کارشناسي معدل کل -

 امتياز 3تا  ()انگليسي، فرانسه، آلماني، عربي، روسي و اسپانيایيخارجي  هايزبانیكي از تسلط به  -

 

صصی اجرایی پذریش شيوه انمه تخ
تحصیلی نیمه متمرکزآزمون  (.Ph.D) دانشجوی  دوره  دکتری 

     1399- 1400  سال 

 



 امتیاز(   10حداکثرتا ) و فناوری سوابق پژوهشی 

 حد اکثر امتياز در هر موضوع حداکثر امتياز موضوع  فعاليت ردیف

 

1 

پژوهشي و -)علميداخلي و خارجي  تمقاال

حوزه تخصصي و مرتبط با ترویجي (  -علمي

چاپ )حداکثر  مقاالت داراي پذیرش، نامهپایان

معتبر و  در مجالتدو مقاله( مقاالت چاپ شده 

 مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

تا سقف  حداکثر

 جدول

 امتياز 5/2تا  داخليمقاله 

 امتياز 5/3تا الملليبينمقاله 

2 

 

هاي تخصصي مرتبط با ليف و ترجمه کتابأت

 رشته تحصيلي

 

هاي علوم هرشت

ي تا سقف انسان

رشته ها  سایرجدول، 

امتياز 5/7حداکثر  

 امتياز 5/2تا  ترجمه

 امتياز 5ليف تا أت

 

3 

 

چاپ شده در مجموعه مقاالت  مقاله

مرتبط با  الملليو بينملي  هاي علميهمایش

 تخصص

امتياز 3حداکثر  

 25/0 داخلي تامقاله خالصه 

 امتياز

خارجي تا مقاله خالصه 

 امتياز5/0

 5/0تا  کامل داخليمقاله 

 امتياز

 1تا   الملليکامل بينمقاله 

 امتياز

 

4 

اختراع و برگزیده شدن در المپيادهاي اکتشاف، 

 صالحتائيد مراجع ذي علمي با
امتياز 4حداکثر  امتياز 5/1داخلي تا  

 امتياز  5/2تا  الملليبين

5 
آثار هنري داراي ارزیابي ملي یا بين المللي 

 براي رشته هاي هنر

حداکثر تا سقف 

 جدول
 امتياز 5هر مورد تا  

 

6 

هاي علمي در سطح ملي و نامهتشویق

 الملليبين
امتياز 4حداکثر   امتياز  5/0تا  ملي 

 امتياز 1تا  بين المللي

  امتياز 2حداکثر  هاي پژوهشي به تشخيص کميتهسایر فعاليت 7

 10 حداکثر امتیاز قابل محاسبه



 وجه در خصوص مدارک علمی و پژوهشینکات قابل ت

حوزه بط با ـاپ و مرتـچ  چاپ شده یا داراي گواهي پذیرش باید  مذکور، براساس جدول مقاالت ارائه شده  (1

 د .ننامه باشپایان و تخصصي

 باشد.  مجله با ذکر شماره و دورهدفترنشریه /یيد هيات تحریریهأباید مورد ت  ،گواهي پذیرش چاپ (2

نفر  ، به عنوان شترک با استاد راهنماـمبه صورت ارائه شده و نامه مستخرج از پایان تمقاالامتياز داوطلب در  (3

 .ودشياول در نظر گرفته م

 .باشد المللي یا مراجع معتبر بين هاي علمي و صنعتي ایرانثبت اختراع باید مورد تایيد سازمان پژوهش (4

برگزیدگان  المللي و، علمي بينابن سينا( ،رازي ،معتبر )خورازمي، فارابيملي هاي علمي برگزیدگان جشنواره (5

  .یا دبيرخانه المپياد باشند دبيرخانه جشنواره باید داراي تایيدیه رسمي ازالمپيادهاي علمي دانشجویي 

 .خواهد شدمحاسبه ت علمي دانشگاه نامه ارتقاء اعضاء هيأ،  براساس آئينسهم پدید آورندگان پژوهشي مشترک (6

 متقاضیان استفاده ازسهیمه مربیانثبت نام شرايط و ضوابط 

 1 داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه مربيان در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره

 باید مدارک زیر را ارائه کنند:، مان سنجش آموزش کشورساز

تكميل فرم مخصوص متقاضيان استفاده از با ادامه تحصيل و پرداخت شهریه ) موافقت دانشگاه محل خدمت -1

 ( مربيان سهميه

 حكم کارگزیني رسمي قطعي یا رسمي آزمایشي -2

 آموزشبارگذاری درسامانه جامع ثبت نام و مدارک الزم جهت 

 ومراجعه    ut.ac.ir1ems.به آدرس  به سامانه سيستم جامع آموزش دانشگاه مقررمهلت باید در داوطلبان  

  کنند:بارگذاري  مدارک زیر را

 عكس -1

 نيز بارگذاري شود(صفحه آخر دارد توضيحات نخست شناسنامه )اگر شناسنامه صفحه  تصویر -2

 کارت مليتصویر -3

 کارشناسي ارشدو  کارشناسيو ریز نمرات تایيد شده مقطع  پایان تحصيالت نامهيگواه -4

 در آن ثبت شده باشد. نامهنمره و درجه پایانکه نامه کارشناسي ارشد گواهي صورتجلسه دفاعيه پایان -5

ترم دانشجویان  ویژهبا ذکر معدل ) 30/07/1399 گواهي اشتغال به تحصيل مبني بر دفاع از پایان نامه تا تاریخ -6

 کارشناسي ارشد( آخر

)چـاپ  مرتبط با پایان نامـهو نامه و مرتبط با حوزه تخصصي از پایانمستخرج  پژوهشي-علمي مقاالت بارگذاري -7

و دیگـر مـدارک و سـوابق  مورد تایيد وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري مجالت در چاپ( پذیرششده یا داراي 

 پژوهشي مطابق با جدول مذکور

https://ems1.ut.ac.ir/home/Default.htm


حكم کارگزیني رسمي قطعي یا رسمي آزمایشي و موافقت دانشگاه محل خدمت با ادامه تحصيل و پرداخت  -8

  (متقاضيان استفاده از سهميه مربيانفرم مخصوص )شهریه 

)وجه پرداختي در صورت انصراف و یا عـدم پـذیرش بـه  ریال از طریق درگاه الكترونيكي 000/200/1واریز مبلغ -9

 .(شودبازگردانده نميهيچ عنوان 

  نکات مهم *

از اعالم اسامي توسط سازمان سنجش آموزش  باید پسهاي دانشگاه در کد رشته محلمعرفي شده داوطلبان  -1 

 کنند.بارگذاري مدارک خود را ثبت نام و  ،نامه مربوطمطابق با شيوه ومراجعه  ut.ac.ir1ems.  کشور، به آدرس

 و براي هر داوطلب صرفا  ه از طریق وبگاه دانشگاه مطابق برنامه زمانبندي اعالم شدمصاحبه به صورت مجازي و  -2

و شده تلقي  انصراف به منزله  مصاحبه  براي هاي اعالم شدهدر زمانداوطلب عدم حضور. مي شودبرگزار یكبار 

 نيست.پذیر مصاحبه براي داوطلبان غایب امكانمجدد برگزاري 

به مدارکي  .الزامي استهاي مقرر در تاریخ  ut.ac.ir1ems. از طریق سامانهکليه مدارک و مستندات بارگذاري -3

 .گيردبارگذاري شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد و امتيازي به آنها تعلق نمي مهلت ياز انقضا بعدکه 

سازمان  1شماره  دفترچه ثبت نام طبق)، مطابقت داشته باشدبا رشته فارغ التحصيلي  بایدرشته امتحاني داوطلب -4

  . نيستدر غير این صورت داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه  (سنجش آموزش کشور

گيرد. انجام مينامه اختصاصي دانشگاه ن المللي کيش و ارس بر اساس شيوههاي بيپذیرش دانشجو در پردیس-5

راجعه م  Aras.ut.ac.irارس و  kish.ut.ac.ir کیشهاي بين المللي جهت اطالعات بيشتر به سایت پردیس

 . شود

  .کننددانشكده ذیربط مراجعه وه برگزاري مصاحبه به سایت پردیس/داوطلبان جهت اطالع دقيق از زمان و نح-7

  Academics.ut.ac.ir دانشگاه به نشاني معاونت آموزشي به داوطلبان از طریق پایگاه اینترنتي رسانياطالع-8

مذکور و سایت سایت به  تغيير احتمالي،از هر گونه  اطالع ضروري است داوطلبان به منظور  .پذیردمي صورت 

 .کنند پردیس/ دانشكده/ مرکز / موسسه ذیربط مراجعه

  

                                                                                                                                                                             

گاه تهران  معاونت آموزشی دانش
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