
   

 1صفحه                  دانشگاه صنعتي سهند تبريز دستورالعمل اجرايي نحوه پذيرش دانشجوي دوره دكتري بدون آزمون 
 

سمه تعاليب    

 

 

  

  

 و قاتيتحق علوم، وزارت يدكتر دوره در درخشان ياستعدادها آزمون بدون رشيپذين نامه بر اساس آيدستور العمل اين 

بدون  براي گزينش دانشجوي دكتري )16/12/93 مورخ 237200/21 شماره و 18/4/1393 مورخ 67272/21 شماره( يفناور

آموزشي و شوراي  1/2/1394تهيه و در جلسه مورخ مقطع دكتري در  از بين داوطلبان واجد شرايط در رشته هاي داير آزمون

  .تصويب رسيده استبه دانشگاه صنعتي سهند لي تحصيالت تكمي

  :متقاضيان تسهيالت فوق بايد شرايط زير را احراز نمايند) 1ماده 

 . بيش از دوسال از تاريخ دانش آموختگي متقاضي نگذشته باشد در دوره دكتري تقاضازمان تا  )1-1

 ) بدون احتساب نمره پايان نامه كارشناسي ارشد(يا باالتر  17داشتن معدل كارشناسي ارشد  )1-2

دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود در مقطع كارشناسي بين درصد برتر  10اگر دانشجو جزء : 1-2-1تبصره       

 .الزامي نيست 17باالي داشتن معدل  باشد، ارشد

 يا باالتر  16داشتن معدل كارشناسي  )1-3

در مقطع كارشناسي  درصد برتر بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود 10اگر دانشجو جزء : 1-3-1تبصره 

 .الزامي نيست 16باشد، داشتن معدل باالي 

امتياز از  7كسب ( 3تا  1شماره  ولاو مصاحبه مطابق جد ، آموزشيامتياز از فعاليت هاي پژوهشي 70 حداقل كسب )1-4

 .)الزامي است 1شماره جدول  1رديف 

كارشناسي ارشد بايستي مستخرج از پايان نامه با نمايه معتبر ملي يا بين المللي  پژوهشي -مقاالت علمي: 1-4-1تبصره 

  .دنمتقاضي باش

  دانشگاه صنعتي سهند تبريزبدون آزمون نحوه پذيرش دانشجوي دوره دكتري اجرايي دستورالعمل 

وزارت علوم، تحقيقات و پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري آئين نامه بر اساس 
  )16/12/93مورخ  237200/21و شماره  18/4/1393مورخ  67272/21شماره (فناوري 

  صنعتي سهند تبريز تحصيالت تكميلي دانشگاهآموزشي و شوراي  1/2/1394 جلسه مورخ مصوب
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راهنما مي تواند نفر دوم يا سوم ) استادان(متقاضي بايد نويسنده اول مقاله باشد يا با احتساب استاد  :2-4-1تبصره 

  .باشد

  .نمي باشندمقاالتي كه براي چاپ در مجالت نامعتبر هزينه دريافت مي نمايند، مورد قبول : 3-4-1تبصره 

مقاالت چاپ شده در مجالتي كه در ليست مجالت غيرمعتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار : 4-4-1 تبصره

  .، مورد قبول نمي باشندددارن

  .متقاضي بايد در زمان شروع تحصيل در دوره دكتري از مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شده باشد) 2ماده 

  .ظرفيت اعالم شده از طرف گروه هاي تخصصي و نتايج مصاحبه علمي متقاضيان مي باشد پذيرش بر اساس) 3ماده 

دوره روزانه دكتري در هر كد پژوهشي  -آموزشيبا آزمون شيوه ظرفيت پذيرش از درصد  20همه ساله : 1-3 تبصره

  .مي يابداختصاص بدون آزمون استعداد درخشان پذيرش دانشجوي دكتري  هحداقل يك نفر بو رشته محل 

سوابق آموزشي، سوابق : شامل سه بخش(مكتسبه توسط متقاضي انتخاب نهايي بر اساس امتيازات علمي : 2-3 تبصره

تحصيالت تكميلي دانشگاه آموزشي و تصميم نهايي بر عهده شوراي و صورت مي گيرد ) پژوهشي و مصاحبه علمي

  .خواهد بود

 ر سال در موعد اعالم شده به ادارهكتبي خود را به همراه مدارك مورد نياز هداوطلبان واجد شرايط، بايد تقاضاي  )4ماده 

به درخواست هاي ناقص، خارج از موعد مقرر يا سوابق بدون مستندات ترتيب اثر . سال نمايندتحصيالت تكميلي دانشگاه ار

  .داده نخواهد شد

  .تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي مرتبط باشد رشته مورد تقاضا براي تحصيل در دوره دكتري بايد با رشته) 5ماده 

عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و  تشخيص مرتبط بودن رشته تحصيلي با رشته مورد تقاضا بر: 1-5تبصره 

  .تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشدآموزشي و تصويب شوراي 

ليه دانشجوياني كه براساس اين آيين نامه در دانشگاه صنعتي سهند پذيرش مي شوند مشمول مقررات جاري تحصيل ك )6ماده 

در دوره دكتري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و آيين نامه هاي مصوب دانشگاه بوده و از لحاظ اختصاص تسهيالت با 
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براي طي مراحل گزينش اقدام و در صورت دريافت تائيديه  لذا پس از پذيرش اوليه. دانشجويان عادي يكسان مي باشند

  .گرددميگزينش مركزي وزارت متبوع، پذيرش نهايي و ثبت نام رسمي انجام 

دستور اين براساس سال نموده اند مراحل بررسي تقاضاي داوطلبان كه در موعد مقرر مدارك خويش را تكميل و ار )7ماده 

  .دنالعمل بشرح ذيل مي باش

  رسي اوليه مدارك توسط دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهبر .1

توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و بررسي پرونده داوطلب بر اساس جداول امتيازات انجام مصاحبه علمي  .2

براي داوطلباني كه در مرحله قبلي واجد شرايط تشخيص داده شده و از طريق معاونت آموزشي و  ،مجري دوره

  .كميلي دانشگاه به دانشكده مجري معرفي شده باشندتحصيالت ت

  تحصيالت تكميلي دانشگاه آموزشي و شوراي تصميم گيري نهايي در مورد پذيرش داوطلب در . 3

  تكميل مدارك ثبت نام و درخواست طي مراحل گزينش عمومي مطابق مقررات .4

  ثبت نام و شروع به تحصيل پس از طي مراحل گزينش عمومي داوطلب .5

پذيرفته شدگان مشمول اين تسهيالت همانند تقويم آموزشي ديگر پذيرفته شدگان دوره دكتري ع به تحصيل زمان شرو )8ماده 

  .آزمون همان سال مي باشدبا 

بير هر كدام از مفاد اين آيين نامه در اختيار شوراي موافقت نهايي با پذيرش يا عدم پذيرش تقاضاي داوطلب و تع )9ماده 

  .تحصيالت تكميلي دانشگاه بوده و دانشگاه در رد و يا قبول تقاضاهاي رسيده آزاد مي باشدآموزشي و 
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  نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي -1 شماره جدول

حداقل   نوع فعاليت  رديف
  امتياز

حداكثر 
  امتياز

امتياز  نحوه ارزيابي
  مكتسبه

مرتبط با ) داخلي و خارجي(پژوهشي -مقاالت علمي 1-1 1
  پايان نامه

گواهي ثبت اختراع مورد تائيد سازمان پژوهش هاي  1-2
 ي و صنعتي ايرانمعل

برگزيدگي در جشنواره هاي علمي معتبر بين المللي  1-3
  خوارزمي، فارابي، رازي، و ابن سينا

، مقاله امتياز  ISC=6، مقاله امتياز  ISI =7مقاله (امتياز  7هر مقاله تا  -  40  7
  )امتياز 5=علمي پژوهشي معتبر داخلي يا خارجي 

  امتياز 5و داخلي تا  7گواهي ثبت اختراع بين المللي تا -
  امتياز 7و بين المللي تا  3برگزيدگي داخلي تا  -

  

    امتياز 3هر مقاله تا   6  -  ترويجي مرتبط با پايان نامه 0مقاالت علمي 2
داخلي يا (مقاالت چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر  3

  )خارجي
    ا امتياز مليو امتياز  2تا هر مقاله بين المللي   4  -

    - 4 - تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي 4
    امتياز 3)= 18-99/18(، بسيارخوب امتياز   4) =19-20(عالي 4 - كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد 5

      40  7  و حداكثر امتياز قابل محاسبه حداقل
  

  نحوه محاسبه امتيازات آموزشي -2جدول شماره 

حداكثر  نوع فعاليت رديف
  امتياز

امتياز  نحوه ارزيابي
  مكتسبه

ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي 6
  )پيوسته و نا پيوسته(

 5 = 99/17تا  17كارشناسي ، معدلامتياز 6= 20تا  18معدل كارشناسي 6
  امتياز 4= 99/16تا  16، معدل كارشناسي امتياز

  

ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي  7
  )بدون احتساب نمره پايان نامه(ارشد ناپيوسته 

 17كارشناسي ارشد ، معدل امتياز  5= 20تا  18معدل كارشناسي ارشد   5
  امتياز 4= 99/17تا 

  

    .نيمسال امتيازي ندارد8، بيش از امتياز  3=نيمسال 8تا6 3 طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي 8
نيمسال امتيازي  5بيش از ، امتياز  2=نيمسال  5، امتياز  3=نيمسال  4  3  طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد 9

  ندارد
  

رتبه امتياز،  3= 9تا  7رتبه امتياز،  4= 6تا  4رتبه  امتياز،5=3تا1رتبه 5 برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي 10
  امتياز 1=15تا  13امتياز و رتبه  2 =12تا  10

  

    4طبق جدول شماره   8  داشتن مدرك زبان 11
      30  جمع
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  امتيازات مصاحبه -3 جدول شماره

حداكثر   شاخص ارزيابي  رديف
  امتياز

طبق نطر كميته محاسبه  امتياز مكتسبه  نحوه ارزيابي
  كننده 

      3  تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سواالت 12
      3  وسعت نظر، نوآوري و كارآفريني 13
      3  شخصيت، متانت و نحوه تعامل 14
     3 اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلينگرش و 15
     3  توانايي فن بيان و انتقال مطالب 16
     15 ژوهشي داوطلب با اولويت هاي علمي اعضاي گروهپ راستايي زمينههم 17

      30  جمع
  

  همترازي نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي-4جدول شماره 

MSRT (MCHE)  IELTS Equivalent TOFEL IBT TOFEL Computer  TOEFL PAPER+ 
TOLIMO 

  حداكثر امتياز

100-90  0/9-7 120-96 300-250  680-600  8  
89-85 9/6-5/6 95-86 249-232  599-575  7  
84-80 4/6-6 85-76 231-213  574-550  6  
79-75  9/5-5/5  75-66  212-196  549-525  5  
74-70  4/5-5  65-56  196-173  524-500  4  
69-65  9/4-5/4  55-46  172-152  499-475  3  
64-60 4/4-4 45-36 151-133  474-450  2  
59-50 9/3-5/3 35-29 132-113  449-425  1 

  

تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي آموزشي و به تصويب شوراي  1/2/1394 تبصره در تاريخ 9و  ماده 9 اين آيين نامه در

  .قابل اجرا استتا اطالع ثانوي  1394-1395سال تحصيلي  ازسهند رسيده و 

  

 


