
 

 

 (.Ph.D) تخصصي يکتردمقطع  (نموآز ونبد شپذير) ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي دستورالعمل

 (رسمي يا پيماني فرهنگيان ويژه)  1044-1041 ل تحصيليسا -رجائي شهيد تربيت دبير هنشگادا
 

هـمقدم

رسمي یا  در استخدامكه  ارشد سال آخر دوره كارشناسينيمدانشجويان آموختگان و رجائي از بين دانش شهيد دانشگاه تربيت دبير

نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي براساس آيينهاي مندرج در جدول پيوست، در رشته باشند پرورش مي پيماني آموزش و

وزارت  22/26/31مورخ  617644/62 اصالحيه شمارهو  21/40/2131 مورخ 27676/62هاي تحصيلي باالتر ابالغيه شماره ورود به دوره

بدون آزمون  ،دكتريدر دوره  2044-2042 تحصيلينيمسال اول سال ، در علوم، تحقيقات و فناوري، و دستورالعمل داخلي دانشگاه

 .پذيرد دانشجو مي

 

 1اده ـم

 الزمرايط ـش -الف
 

 

)يدا  نامده  در دوره كارشناسدي ارشدد بددون احتسدان نمدره پايدان) 27در دوره كارشناسي و ميانگين  22كل  معدلميانگين داشتن  -2

 . دانشگاه هاي مذكور طبق دستورالعمل مصون شوراي تحصيالت تکميلي ميانگين همتراز شده هر يک از دوره

از احتسدان ميدانگين معددل دوره  22/22كسب ميانگين حددالل با  كارشناسي ارشد دانش آموختگان يا دانشجويان سال آخر تبصره:

توانند در فراخوان پذيرش بدون آزمون دكتري شركت نمايندد. بدديهي اسدت  مي 6و كارشناسي ارشد با ضريب  2كارشناسي با ضريب 

 .باشندرا دارا مي 1بند شرايط  است كه با افرادي پذيرشاولويت 

 .طع كارشناسي ارشددر مقنامه از پايانيا بسيار خون كسب درجه عالي  -6

ييدد ايدن أبدراي تمدال   .المللدي بدين پژوهشي نمايه شده معتبر ملدي يدا -يمقاله در مجالت علم 2حدالل چاپ و يا پذيرش لطعي  -1

 .باشدانتشار  مقاله مي /دليق دوره )شامل نام مجله، شماره/ ، ارائه نسخه منتشر شده مقاله يا ارائه مدركي دال بر پذيرش لطعيمقاالت

توانند از تسهيالت پذيرش بدون آزمون براي ورود به دكتري برخوردار  سال پس از فراغت از تحصيل مي 6دانش آموختگان حداكثر تا  -0

 شوند.

در شرايط خدا  بدا  .باشدمي الزامي الذكر نامه فوق آيين براساسهاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه  امتياز از فعاليت 74كسب حدالل  -5

 كند.امتياز نيز كفايت مي 24كسب حدالل  ،و دارا بودن ساير شرايط 65/6/35مورخ  10124/62/6شماره  توجه به ابالغ الحاليه

 الزامي است. الذكر نامه فوق مطابق آيين هاي پژوهشي فعاليت -2جدول شماره  2امتياز از رديف  7 كسب حدالل -2

شددگان  بدراي پذيرفتده لبل از آزمون جامع دكتدريها  تا  يا معادل آن در ساير آزمون MCHEزبان ) از آزمون 54كسب حدالل نمره  -7

 .اين سهميه الزامي است

 مند خواهند شد. از امتياز آن بهرهنامه  آيين 0: متقاضيان درصورت داشتن مدر  زبان به هنگام مصاحبه، مطابق جدول شماره تبصره

 فدرم تعهدنامده پيوسدتنمايند، الزم اسدت  نامه خود دفاع مي از پايان 2044دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه تا پايان شهريور ماه  -1

 .تکميل و به همراه ساير مدار  الزم ارسال نمايند را 12/42/2044التحصيلي تا  مبني بر فارغ  6)فرم شماره 

هداي اول، دوم  نامه جزء رتبه كه بدون احتسان نمره پايانمقطع كارشناسي ارشد درصورتيسال آخر آموختگان و دانشجويان نيم دانش -3

كه تعداد هر ورودي در هر كد رشدته محدل در دوره  درصورتي توانند طبق جدول ذيل از امتياز ويژه برخودار شوند. مي، و سوم باشند

 22هاي اول و دوم و بدراي تعدداد ورودي بيشدتر از  نفر باشد رتبه 24تا 2رتبه اول، چنانچه بين  نفر باشد صرفاً 5 كارشناسي ارشد تا

 هاي اول تا سوم لابل لبول خواهد بود. نفر، رتبه

 سوم دوم اول رتبه

 1 0 5 امتياز

 



 

 

 2اده ـم

 اي علمي برگزيده ـه وه ارائه مقاالت يا فعاليتـنح

 نشر مقاله از دفتر نشريه استعالم خواهد شد . )گواهي ارائه گواهي مبني بر پذيرش مقاله از طرف مجله الزاميست -2

 هاي علمي و صنعتي ايران باشد.ييد سازمان پژوهشأاختراع بايد مورد ت ثبت گواهيهرگونه   -6

 .را كسب و ارائه نمايند مزبورييد دبيرخانه جشنواره أرازي و يا ابن سينا  بايد ت زمي، فارابي،ار)خو هاي علمي معتبر برگزيدگان جشنواره -1

 ييد دبيرخانه المپياد را كسب و ارائه نمايند.أبرگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي بايد ت  -0

 ت پذيرشـظرفي -د
پژوهشي دوره روزانه دكتري دانشگاه به پدذيرش بددون آزمدون دانشدجويان  -ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشي %64معادلحداكثر  -

 .واجد شرايط اختصا  دارد

 

 3اده ـم

 مـات مهـنك

پيماني يا رسمي آموزش و پدرورش هسدتند، مجداز بده شدركت در ايدن فراخدوان  مستخدمآموختگان دانشگاه فرهنگيان كه صرفاً دانش -2

 باشند. مي

نيمسدال و در مقطدع  3 يدا 1در مقطدع كارشناسدي نامده،  آيدين 6 مطدابق جددول شدمارهسنوات تحصيل لابل لبول براي امتيدازدهي  -2

 اند . تري داشته )اولويت پذيرش در شرايط برابر با متقاضياني است كه طول دوره تحصيلي كوتاه نيمسال است 5 يا 0كارشناسي ارشد 

تغيير رشته و گرايش بعد از لبولي و كسب در رشته و گرايش مقطع كارشناسي ارشد خود امکان ارائه درخواست دارند و  داوطلبان صرفاً -6

 خواهد بود.پذير نپذيرش، به هيچ عنوان امکان

را  دسدتورالعملشود با دلت الزم، مفداد  لذا به داوطلبان توصيه مي ،مسترد نخواهد شد به هيچ عنوان مدار  داوطلبان و وجه دريافتي، -1

 در فراخوان الدام نمايند. شركتمطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرايط مربوط، نسبت به 

وطلدب در اهاي آموزشي، پژوهشدي و اجرايدي د تأليفات و ساير فعاليت كليه مقاالت، كتب، اصل نامه و نيز نسخه ارائه يک نسخه از پايان -0

 الزامي است. زمان مصاحبه

 از لبدل بايدد وزارت آموزش و پدرورش در شاغل داوطلبان باشد، مي ولت تمام صورت هب دكتري مقطع در تحصيل ادامه اينکه به باتوجه  -5

 .كسب نمايند تحصيل ادامه بر مبني را خود كار محل كتبي موافقت ،نام بتث

 

 0ماده 

 رشـد بررسي و پذيـفرآين
 

هداي  نسبت به تکميل فرم گرديد،اعالم شان دانشگاه استعدادهاي درخامور نخبگان و  گروه مهلت مقرر كه توسط واحداضي بايد در قمت -2

 .)در يک فايل فشرده به نام متقاضي  الدام نمايدمدار  الزم  (PHD.REGISTER@SRU.ac.ir) ارسال الکترونيکيو تقاضاي پذيرش 

استعدادهاي درخشان دانشگاه پس از بررسي اوليه و درصدورت احدراز شدرايط منددرج در ايدن دسدتورالعمل، نخبگان و امور  گروه واحد -6

 نمايد.متقاضي را جهت بررسي و ارزيابي علمي به دانشکده مربوطه ارسال ميمدار  و سوابق 

 ارزيابي و امتيازدهي خواهد شد. ،نامه آيين 2مطابق جدول شماره  هاي پژوهشي داوطلبفعاليت -1

 تبصره: ارائه گواهي خاتمه طرح پژوهشي و لرارداد آن براي طرح پژوهشي الزاميست.

صدورت  نامه  طبق آيين گروه آموزشي مربوطآموزشي و پژوهشي داوطلب كه توسط كميته علمي  هايفعاليتپس از امتيازدهي به كليه  -0

 براي مصاحبه علمي دعوت بعمل خواهدآمد. از داوطلبان متقاضيگيرد، مي

برگدزاري مصداحبه در مولدع مقتادي از طريدق پايگداه اينترنتدي  نحوه اسامي واجدين شرايط براي شركت در مصاحبه علمي و تاريخ و -5

 به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.  www.sru.ac.ir)دانشگاه 

نامه  آيينهاي آموزشي و پژوهشي و مصاحبه را مطابق با جداول  اليتاز فع  امتياز 24در شرايط خا )امتياز  74 داوطلباني كه حدالل -2

 بررسي مجدد، لرار خواهند گرفت. در اولويتكسب نمايند، به ترتيب امتياز 
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گروه مدت زمان اعالم شده پس از بررسي مدار  و انجام مصاحبه، نظر خويش را از طريق دانشکده به واحد  ، درهگروه آموزشي مربوط -7

 .نمايد استعدادهاي درخشان دانشگاه اعالم ميامور نخبگان و 

 دانشگاه خواهد بود.  درخشان هاياستعدادنخبگان و  امور گروهمنوط به تصويب در شوراي از طريق دانشگاه لطعي پذيرش  -1

 شدگان اوليه در موعد مقرر، از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه اعالم خواهد شد. پس از بررسي نهايي، اسامي پذيرفته -3

ت مركزي أييد سازمان سنجش آموزش كشور و هيأمنحصراً پس از ت پس از تکميل فرم گزينش، نهايي داوطلبانلطعي و پذيرش  -24

 .حقيقات و فناوري صورت خواهد گرفتوزارت علوم، ت گزينش دانشجو

الذكر بوده است پذيرش آن لغو و عوالب ناشي  مشخص گردد كه فرد پذيرش شده فالد شرايط فوقكه  از تحصيل مرحلههر  تبصره: در -22

 .از آن بر عهده خود متقاضي خواهد بود
 

 
 

  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

  درخشان استعدادهاي و نخبگان امور گروه


