
 

  
  دستورالعمل جدید پذیرش دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری

  
ارشـد و دکتـری،    های کارشناسـی  نامه تسهیالت آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره           آیین 4بر اساس ماده    

زیـر  ، دانشگاه تربیت مدرس با شـرایط  )10/3/82 مورخ  357/21ابالغیه شماره   (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       
آموختگان مشمول آئین نامه مذکور حداکثر یک نفر در هر رشته اضافه بر ظرفیت اصلی رشـته بـرای ادامـه                       از بین دانش  

  . کند تحصیل در دوره دکتری آن رشته پذیرش می
  یابی به مصاحبه   شرایط الزم برای راه-1
دانـشجوی ممتـاز بـه دانـشجویی گفتـه          . ارشد دانشجوی ممتاز شـناخته شـده باشـد           داوطلب، در دوره کارشناسی    -1-1

  : نامه مذکور، حداقل یکی از موارد ذیل را دارا باشد  آئین1شود که طبق ماده  می
  ارشد با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور  برگزیدگان آزمون سراسری کارشناسی) الف
   پژوهشی – مقاله پذیرش یا چاپ شده در مجالت علمی 2داشتن حداقل ) ب
  ی اول تا سوم المپیادهای علمی دانشجویی کشور با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور ها رتبه) ج
ارشد با معرفی سازمان پژوهشهای علمـی         رتبه اول جشنواره خوارزمی، جوان خوارزمی و رازی در دوره کارشناسی          ) د

  و صنعتی ایران 
  )  اردیبهشت سال ورود15تا . (ته باشدارشد نگذش التحصیلی مقطع کارشناسی  بیش از دو سال از زمان فارغ-1-2
  .  باشد18 و نمره پایان نامه وی حداقل 17 معدل کل داوطلب در دوره کارشناسی ارشد حداقل -1-3
  . ارشد داوطلب متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا باشد رشته تحصیلی دوره کارشناسی-1-4
  . تحصیلی مربوط قرار داشته باشد  سالهای آزمون دکتری  رشته مورد تقاضا در فهرست رشته-1-5
  )  این دستورالعمل3به شرح بند ( امتیاز بر اساس جدول امتیازات 20 کسب حداقل -1-6
  :  زمان تحویل تقاضا-2

 اردیبهشت ماه هر سال، فرم تکمیل شده به منظور تشکیل پرونده را به همـراه مـدارک الزم بـه            20داوطلب باید حداکثر تا     
  . ای آموزشی و آزمون دانشگاه تربیت مدرس تحویل نمایددفتر همکاریه
  : مدارک الزم

   3-1 الی 1-1های مربوط به بند  گواهی -1
  سوابق آموزشی و پژوهشی  -2
   3×4یک قطعه عکس  -3
بابت حق ثبت نام در وجه حساب دانشگاه تربیت مدرس به           ) صدهزار ریال ( ریال   000/100اصل رسید بانکی به مبلغ       -4

  ) قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت (328نزد بانک تجارت شعبه گیشا کد  143180255شماره 
  : مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه

  ارشد با امضاء داوطلب  ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی -1
  توصیه نامه علمی از دو نفر استادان مقطع قبلی  -2
  
  : جدول امتیازات که بر مبنای تشخیص گروه انجام خواهد شد-3

  



 

  ارشد   امتیاز میانگین کل دوره کارشناسی-3-1
   امتیاز 3 تا 1 بین 18 تا 17میانگین ) الف
   امتیاز 8 تا 4 بین 19 تا 18میانگین ) ب
   امتیاز 13 تا 9 بین 20 تا 19میانگین ) ج
   امتیاز رتبه -3-2

  . یاز خواهد بود امت4ارشد دانشگاهها تا سقف  التحصیالن کارشناسی های اول فارغ امتیاز رتبه) الف
  : ارشد برگزیدگان آزمون سراسری کارشناسی) ب
   امتیاز 7: رتبه اول -1
   امتیاز 5: رتبه دوم -2
   امتیاز 3: رتبه سوم -3
  :   امتیاز مقاالت-3-3

  .  امتیاز خواهد داشت7 تا 1المللی   پژوهشی معتبر داخلی و بین–هر مقاله چاپ شده یا دارای پذیرش چاپ در مجله علمی 
  .  همپوشانی مقاالت در مجالت داخلی و خارجی در ارزشیابی آنها رعایت شود:تبصره

  های کسب شده در المپیادهای علمی دانشجویی کشور  امتیاز رتبه3-4
   امتیاز 15رتبه اول ) الف
   امتیاز 10رتبه دوم ) ب
   امتیاز 5رتبه سوم ) ج
  ارزمی و رازیهای کسب شده در جشنواره خوارزمی، جوان خو  امتیاز رتبه-3-5

   امتیاز 15 تا 10رتبه اول ) الف
   امتیاز 10 تا 5رتبه دوم ) ب
   امتیاز 5 تا 2رتبه سوم ) ج
  :  مصاحبه علمی-4

 را کسب کرده باشند به مصاحبه علمـی         3 امتیاز از بند     20 این دستورالعمل در صورتی که حداقل        1داوطلبان مشمول بند    
باشـد و طبـق    کننـدگان در آزمـون دکتـری هـر سـال مـی            بـا مـصاحبه شـرکت     این مصاحبه همزمـان     . دعوت خواهند شد  

  )  امتیاز40حداکثر . (شود دستورالعمل مصاحبه دکتری آن رشته امتیاز داده می
  :  چگونگی پذیرش-5

به شرح زیر محاسبه    ) مصاحبه علمی  (4و بند   ) جدول امتیازات  (3امتیاز کل داوطلب بر اساس امتیازات کسب شده از بند           
) تـا قبـل از ثبـت نـام        ( و قبولی در آزمونهای زبان مورد تائید دانـشگاه           25شود و در صورت داشتن امتیاز کل حداقل           می

  . باشد داوطلب قابل پذیرش می
  ) طبق جدول مصاحبه هر رشته(امتیاز مصاحبه % 40+ امتیاز جدول امتیازات % 60= امتیاز کل 

 است که حداقل ظرفیت تشکیل کالس از طریـق آزمـون همـان سـال احـراز                  هایی مقدور   پذیرش دانشجو در رشته   : تبصره
  . شده باشد

 شورای 5/11/83 شورای آموزشی دانشگاه و در جلسه مورخ 1/10/83 مورخ 568 این دستور العمل در جلسه شماره -6
  .باشد دانشگاه به تصویب رسید و از سال تحصیلی جاری قابل اجرا می


