دستورالعمل اجرایي پذیرش دانشجو در دوره

اداره جذب و هدایت
استعدادهای
درخشان

دکتری بدون آزمون سال تحصیلي 96-97
مقدمه

در اجراي آييننامه "پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری" مصوب وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري جمهوري اسالمی ايران ،دستورالعمل اجرايی زير تدوين میگردد.
ماده  :1شرایط الزم:
دانشآموختگان دوره کارشناسی ارشد يا دانشجويان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور ،که تا پايان شهريور ماه سال
 95دانشآموخته شوند ،درصورتی که واجد شرايط زير باشد ،میتواند تقاضاي خود را براي پذيرش در دوره دکتري
بدون آزمون ،در موعد مقرر به دفتر هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيدبهشتی ارسال نمايد.
 - 1-1بيش از  2سال از تاريخ دانش آموختگی دوره کارشناسی ارشد متقاضی نگذشته باشد،
 - 2-1کسب حداقل  06امتياز از فعاليتهاي آموزشی ،پژوهشی و مصاحبه ،مطابق جداول ارزشيابی  1تا ،3
 -3-1داشتن ميانگين کل  10پس از اعمال ضريب همترازي مربوط به دانشگاه محل تحصيل و رشته تحصيلی در دوره
کارشناسی و ميانگين  11در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پاياننامه ،مشروط بر دفاع از پاياننامه حداقل با
درجه بسيار خوب.
 -4-1کسب حداقل نمره  56از آزمون زبان ( MCHEيا معادل آن در ساير آزمونهاي مورد قبول دانشگاه)
مطابق جدول شماره ،4تا قبل از آزمون جامع دکتری،
 -5-1متقاضی بايد هنگام ثبت نام مدرکی دال بر اکتساب  06درصد حداقل نمره قابل قبول در يکی از
آزمونهاي زبان مورد قبول دانشگاه (مطابق جدول شماره  )5را ارايه نمايد،
 -6-1متقاضی میبايست دوره کارشناسی ارشد خود را از يکی از دانشگاههاي سطح يک وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري (به شرح زير) دانشآموخته شده باشد:
دانشگاههای سطح یک جامع و تخصصی
شهيد بهشتی

اصفهان

تبريز

تربيت مدرس

تهران

شيراز

فردوسی مشهد

صنعتی اصفهان

صنعتی امير کبير

صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

صنعتی شريف

عالمه طباطبايی

-------------------------------------علم وصنعت ايران
برای متقاضیان رشته معماری عالوه بر فهرست فوق تقاضای دانشجویان دانشگاههای هنر اسالمی تبریز ،هنر اصفهان ،کرمان و
یزد قابل بررسی است.

 -7-1رشته تحصيلی مورد تقاضا براي ورود به دوره دکتري میبايست با رشته تحصيلی دوره کارشناسیارشد
متقاضی مرتبط باشد و تشخيص اين ارتباط بر عهده گروههاي آموزشی و پژوهشی است.
 -8-1متقاضی بايد دوره کارشناسیارشد را حداکثر طی  5نيمسال به پايان رسانده باشد.

1

تبصره :براي رشتههاي دوره کارشناسی ارشد که دوره کارشناسی ندارند و دانشجو طبق مصوبه شوراي آموزشی
دانشگاه نيازمند گذراندن يک ترم کامل دروس پيشنياز باشد ،حداکثر طول تحصيل بدون احتساب ترم پيش نياز
محاسبه خواهد شد.
 -9-1متقاضی میبايست هنگام ارايه درخواست ،حداکثر 36سال سن داشته باشد.
 -11-1متقاضی نبايد در زمان ارايه درخواست دانشجوي مقطع دکتري در ساير مؤسسات و دانشگاهها باشد.
ماده  :2نحوه ارزیابی و پذیرش علمی داوطلبان
 -1-2متقاضی بايد در مهلت مقرر که توسط فراخوان اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه
شهيدبهشتی اعالم میشود ،نسبت به ثبتنام اينترنتی اقدام و مدارک الزم را بارگذاري نمايد .تکميل کاربرگ تقاضاي
پذيرش (کاربرگ شماره  )4به همراه ديگر مدارک براي دعوتشدگان به مصاحبه و تحويل آن به هيأت داوران
همزمان با مصاحبه ،ضروري است.
 -2-2اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه پس از بررسی اوليه و احراز شرايط مندرج در اين
دستورالعمل ،مدارک الکترونيکی بارگذاري شده و اسامی متقاضيان واجد شرايط اين دستورالعمل را جهت
بررسی و ارزيابی علمی به دانشکده/پژوهشکده مربوط ارسال میکند.
 -3-2گروه آموزشی/پژوهشی مربوط پس از دريافت فهرست واجدين شرايط ،براساس اصل شايسته ساالري و
کيفيت علمی پرونده متقاضيان ،پس از برگزاري مصاحبه علمی ،نظر خود را به دانشکده/پژوهشکده از طريق تکميل
کاربرگ بررسی توانايیهاي علمی داوطلبان ورود به دوره تحصيلی دکتري بدون آزمون (کاربرگ شماره  )13منعکس
و نتيجه نهايی پس از طرح در شوراي دانشکده/پژوهشکده مربوط ،به دفتر هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه
اعالم میگردد.
 -4-2کميته منتخب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان پرونده افرادي را که صالحيت علمی آنها مورد تأييد
دانشکده/پژوهشکده قرار گرفته ،مورد بررسی نهايی قرار میدهد و در صورت تأييد ،تشريفات اداري الزم براي
معرفی پذيرفته شدگان به سازمان سنجش آموزش کشور را انجام می دهد.
 -5-2حداکثر ظرفيت پذيرش از طريق اين دستورالعمل ،معادل  26درصد از ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه
آموزشی  -پژوهشی دوره روزانه دکتري در هر کد رشته محل تحصيل است.
 -6-2در شرايط کامالً مساوي ،اولويت با پذيرش دانشآموختگان دانشگاه شهيدبهشتی است.
 -7-2ثبتنام قطعی از پذيرفتهشدگان علمی ،منوط به تأييد دبيرخانه هيأت مرکزي گزينش دانشجوي وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري است .بنابراين دانشگاه از صدور هر گونه گواهی اشتغال به تحصيل تا دريافت اين
تاييديه معذور است.
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جدول  :1نحوه محاسبۀ امتیازات پژوهشي (حداکثر  40امتیاز)
ردیف

حداقل

نوع فعالیت

امتیاز

نحوه ارزیابی

حداکثر امتیاز

 -هر مقاله تا  7امتیاز

مرتبط با پایان نامه

(حداکثر  41امتیاز)

نحوۀ محاسبۀ امتیازات پژوهشی

مقاالت علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی)

-گواهی ثبت اختراع بین

1

المللی تا  7و داخلی تا 5

گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان

7

پژوهش های علمی و صنعتی ایران

41

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین

امتیاز
 -برگزیدگی داخلی تا  3و بین

المللی خوارزمی ،فارابی ،رازی و ابن سینا

المللی تا  7امتیاز
2

مقاالت علمی – ترویجی مرتبط با پایاننامه

3

مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی با

4

5

خارجی)
مشارکت در تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشتۀ

6

هر مقاله تا  3امتیاز

4

خارجی تا  2و داخلی  1امتیاز
-

4

تحصیلی

عالی تا  4و بسیار خوب تا 2
4

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

امتیاز

جدول  :2نحوه محاسبه امتیازات آموزشي (حداکثر  30امتیاز)
ردیف

نوع فعالیت

دانشگاه های گروه الف وزارت عتف تا 6

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل

6

تحصیل دوره کارشناسی

7

امتیاز و تا  4امتیاز برای دانشگاه های
خارج از گروه الف وزارت عتف

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل

(حداکثر  31امتیاز)

نحوۀ محاسبۀ امتیازات آموزشی

6

حداکثر امتیاز

نحوۀ ارزیابی

دانشگاه های گروه الف وزارت عتف تا 5
5

تحصیل دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته
(بدون احتساب نمره پایان نامه)

امتیاز و تا  3امتیاز برای دانشگاه های
خارج از گروه الف وزارت عتف
طول دوره بیش از 8نیمسال کارشناسی

8

3

طول مدت تحصیل در دورۀ کارشناسی

پیوسته و بیش از  4نیمسال کارشناسی
ناپیوسته امتیازی تعلق نمیگیرد

9

طول مدت تحصیل در دورۀ کارشناسی

3

ارشد نا پیوسته

طول دوره بیش از  5نیمسال امتیازی
تعلق نمیگیرد
رتبه  1تا  5 :3امتیاز
رتبه  4تا  4 :6امتیاز

11

برگزیدگان المپیادهای علمی-دانشجویی

5

11

داشتن مدرک زبان معتبر

8

رتبه  7تا  3 :9امتیاز
رتبه  11تا  2 :12امتیاز
رتبه  13تا  1 :15امتیاز
رتبه باالتر از  :15امتیازی تعلق نمیگیرد.
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طبق جدول شماره 4

جدول  -4همترازی نمرات آزمون های ملي و بین المللي زبان انگلیسي
MSRT
)(MCHE

IELTS
Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL
Computer

96-166

1/5-9

90-126

256-366

TOEFL
PAPER +
TOLIMO
066-006

0

05-09

0/5-0/9

06-166

232-249

515-599

1

06-04

0-0/4

00-95

213-231

556-514

0

15-19

5/5-5/9

10-05

190-212

525-549

5

16-14

5-5/4

00-15

113-195

566-524

4

05-09

4/5-4/9

50-05

152-112

415-499

3

06-04

4-4/4

40-55

133-151

456-414

2

56-59

3/5-3/9

29-35

113-132

425-449

1

حداکثر امتياز

ردیف

حداکثر امتیاز

شاخص ارزیابی

نحوۀ ارزیابی طبق نظر کمیتۀ
مصاحبهکننده مطابق دستورالعمل
مصاحبه دوره دکتری

(حداکثر  31امتیاز)

نحوه محاسبۀ امتیازات مصاحبه

جدول  :3نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر  30امتیاز)

تسلط علمی داوطلب (توانایی داوطلب
16

3

در تجزیه و تحلیل مسائل و
پاسخگویی به سواالت)

17

وسعت نظر ،نوآوری و کارآفرینی

3

18

شخصیت ،متانت و نحوۀ تعامل

3

19
21
21

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با

حداکثر
 31امتیاز

3

رشتۀ تحصیلی

3

توانایی فن بیان و انتقال مطالب
همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب
با اولویتهای علمی اعضای گروه

15

جدول  - 5نوع آزمون زبان قابل قبول و حداقل نمره مورد نیاز
هنگام ثبت نام (مرتبط با بند )5-1
حداقل نمره قابل قبول

نام آزمون

56

MCHE

5/5

IELTS

566

)TOEFL(PBT

01

)TOEFL(IBT

566

TOLIMO

4

