
 

 

 

 

 

بر اساس  ،تکمیلیهاي تحصیالت تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره منظور  بهدانشگاه تهران 
در دوره دکتري  1399 -1400 براي سال تحصیلی ،نامه دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور و این شیوه

 پذیرد .  دانشجو می  .Ph.D تخصصی

 

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

 امتیاز) 20( تا  ارزیابی تخصصی •
  : شود اي دانشگاه به صورت ذیل انجام میهبی داوطلبان دکتري تخصصی در واحدارزیا 

   ارشد نمرات دروس تخصصی مرتبط در مقاطع کارشناسی و کارشناسی مصاحبه علمی و احتساب امتیاز -
  امتیاز) 10ارزیابی عمومی  (تا  •

تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به  توانایی، هاي فردي ی عمومی داوطلبان بر اساس انگیزهارزیاب
، نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با وري و کارآفرینی، شخصیت و متانت، نحوه تعاملنوآ  ، وسعت نظر،ها  پرسش

، موضوع و هشی مورد عالقه براي رساله دکتري، موضوع پژومطالب فن بیان و انتقال در رشته تحصیلی و توانایی
  ارشد و .... صورت می پذیرد .کیفیت  پایان نامه کارشناسی

 : امتیاز)  20ارزیابی سوابق آموزشی،  پژوهشی و فناوري(تا   -2

 امتیاز )  10تا ( سوابق آموزشی •
 زامتیا 4تا  اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل  بر معدل کل دوره کارشناسی -
 ازامتی 3تا  اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل بر ارشد دوره کارشناسی معدل کل -
 امتیاز 3تا  )(انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی، روسی و اسپانیاییخارجی  هاي زبانیکی از تسلط به  -

 

��ص�ی ��ایی �ذ�ش ��وه ��
���ی�ی ن��ه �����آز�ون  ).Ph.D( دا���وی  دوره  د��ری 

     ١٣٩٩- ١٤٠٠  سال 



 امتیاز)   10حداکثرتا ( و فناوري سوابق پژوهشی •

 حد اکثر امتیاز در هر موضوع حداکثر امتیاز موضوع  فعالیت ردیف

 
1 

پژوهشی و -(علمیداخلی و خارجی  تمقاال
حوزه تخصصی و مرتبط با ترویجی )  -علمی

چاپ (حداکثر  مقاالت داراي پذیرش، نامه پایان
معتبر و  در مجالتدو مقاله) مقاالت چاپ شده 

 مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

تا سقف  حداکثر
 جدول

 امتیاز 5/2تا  داخلیمقاله 
 امتیاز 5/3تا المللیبینمقاله 

2 
 

هاي تخصصی مرتبط با لیف و ترجمه کتابأت
 رشته تحصیلی

 

هاي علوم  هرشت
ی تا سقف انسان
رشته ها  سایرجدول، 

امتیاز 5/7حداکثر  

 امتیاز 5/2تا  ترجمه
 امتیاز 5لیف تا أت

 
3 

 
چاپ شده در مجموعه مقاالت  مقاله

مرتبط با  المللیو بینملی  هاي علمی همایش
 تخصص

امتیاز 3حداکثر  

 25/0 داخلی تامقاله خالصه 
 امتیاز

خارجی تا مقاله خالصه 
 امتیاز5/0

 5/0تا  کامل داخلیمقاله 
 امتیاز

 1تا   المللی کامل بینمقاله 
 امتیاز

 
4 

اختراع و برگزیده شدن در المپیادهاي اکتشاف، 
 صالح تائید مراجع ذي علمی با

امتیاز 4حداکثر  امتیاز 5/1داخلی تا  
 امتیاز  5/2تا  المللی بین

5 
آثار هنري داراي ارزیابی ملی یا بین المللی 

 براي رشته هاي هنر
حداکثر تا سقف 

 جدول
 امتیاز 5هر مورد تا  

 
6 

هاي علمی در سطح ملی و نامهتشویق
 المللی بین

امتیاز 4حداکثر   امتیاز  5/0تا  ملی 
 امتیاز 1تا  بین المللی

  امتیاز 2حداکثر  هاي پژوهشی به تشخیص کمیته سایر فعالیت 7

 10 حداکثر امتیاز قابل محاسبه



 وجه در خصوص مدارك علمی و پژوهشینکات قابل ت
حوزه بط با ـاپ و مرتـچ  چاپ شده یا داراي گواهی پذیرش باید  مذکور، براساس جدول مقاالت ارائه شده  )1

 د .ننامه باش پایان و تخصصی
 باشد.  مجله با ذکر شماره و دورهدفترنشریه /یید هیات تحریریهأباید مورد ت  ،گواهی پذیرش چاپ )2
نفر  ، به عنوان شترك با استاد راهنماـمبه صورت ارائه شده و نامه مستخرج از پایان تمقاالامتیاز داوطلب در  )3

 .ودش یاول در نظر گرفته م
 .باشد المللی  یا مراجع معتبر بین هاي علمی و صنعتی ایران ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهش )4

برگزیدگان  المللی و ، علمی بینابن سینا) ،رازي ،معتبر (خورازمی، فارابیملی هاي علمی  برگزیدگان جشنواره )5
  .یا دبیرخانه المپیاد باشند دبیرخانه جشنواره باید داراي تاییدیه رسمی ازالمپیادهاي علمی دانشجویی 

 .خواهد شدمحاسبه ت علمی دانشگاه نامه ارتقاء اعضاء هیأ ،  براساس آئینسهم پدید آورندگان پژوهشی مشترك )6

 متقاضیان استفاده ازسهیمه مربیانثبت نام شرایط و ضوابط 

 1 داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره
 باید مدارك زیر را ارائه کنند:، مان سنجش آموزش کشورساز

تکمیل فرم مخصوص متقاضیان استفاده از با ادامه تحصیل و پرداخت شهریه ( موافقت دانشگاه محل خدمت -1
 ) مربیان سهمیه

 حکم کارگزینی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی -2

 آموزشبارگذاري درسامانه جامع ثبت نام و مدارك الزم جهت 

مدارك  ومراجعه ems1.ut.ac.ir  به آدرس  به سامانه سیستم جامع آموزش دانشگاه مقررمهلت باید در داوطلبان  
  کنند:بارگذاري  زیر را

 عکس -1
 نیز بارگذاري شود)صفحه آخر دارد توضیحات نخست شناسنامه (اگر شناسنامه صفحه  تصویر -2
 کارت ملیتصویر -3
 کارشناسی ارشدو  کارشناسیمقطع  تایید شده و ریز نمرات پایان تحصیالت نامه  یگواه -4

 در آن ثبت شده باشد. نامه نمره و درجه پایانکه نامه کارشناسی ارشد  گواهی صورتجلسه دفاعیه پایان -5

دانشـجویان   خاصمعدل ( ذکربا  30/7/99تا تاریخ حداکثر  حصیل مبنی بر دفاع از پایان نامهگواهی اشتغال به ت -6
 کارشناسی ارشد) ترم آخر

(چـاپ   پایان نامـه مرتبط با و نامه و مرتبط با حوزه تخصصی  از پایانمستخرج  پژوهشی-علمی مقاالت بارگذاري -7
و دیگـر مـدارك و سـوابق     مورد تایید وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري   مجالت در چاپ) پذیرششده یا داراي 

 پژوهشی مطابق با جدول مذکور



حکم کارگزینی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی و موافقت دانشگاه محل خدمت با ادامه تحصیل و پرداخت  -8
 ) استفاده از سهمیه مربیانفرم مخصوص متقاضیان شهریه (

(وجه پرداختی در صورت انصراف و یا عـدم پـذیرش بـه     ریال از طریق درگاه الکترونیکی 000/200/1واریز مبلغ -9
 .)شود بازگردانده نمیهیچ عنوان 

  نکات مهم *

از اعالم اسامی توسط سازمان سنجش آموزش  باید پسهاي دانشگاه  در کد رشته محلمعرفی شده داوطلبان  -1 
 کنند.بارگذاري مدارك خود را ثبت نام و  ،نامه مربوط مطابق با شیوه ومراجعه  ems1.ut.ac.ir  کشور، به آدرس

 و براي هر داوطلب صرفاًه از طریق وبگاه دانشگاه مطابق برنامه زمانبندي اعالم شدمصاحبه به صورت مجازي و  -2
و شده تلقی  انصراف به منزله  مصاحبه  براي هاي اعالم شدهدر زمانداوطلب عدم حضور. می شودبرگزار یکبار 

 نیست.پذیر  مصاحبه براي داوطلبان غایب امکانمجدد برگزاري 

به مدارکی  .الزامی استهاي مقرر در تاریخ ems1.ut.ac.ir از طریق سامانهکلیه مدارك و مستندات بارگذاري -3
 .گیرد بارگذاري شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و امتیازي به آنها تعلق نمی مهلت ياز انقضا بعدکه 

سازمان  1شماره  دفترچه ثبت نام طبق(، مطابقت داشته باشدبا رشته فارغ التحصیلی  بایدرشته امتحانی داوطلب -4
  . نیستدر غیر این صورت داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه  )سنجش آموزش کشور

گیرد.  انجام مینامه اختصاصی دانشگاه  ن المللی کیش و ارس بر اساس شیوههاي بی پذیرش دانشجو در پردیس-5
راجعه م  Aras.ut.ac.irارس و  kish.ut.ac.ir کیشهاي بین المللی  جهت اطالعات بیشتر به سایت پردیس

 . شود

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

  Academics.ut.ac.ir دانشگاه به نشانی معاونت آموزشی به داوطلبان از طریق پایگاه اینترنتی رسانی اطالع-8
مذکور و سایت سایت به  تغییر احتمالی،از هر گونه  اطالع ضروري است داوطلبان به منظور  .پذیرد می صورت 

 .کنند پردیس/ دانشکده/ مرکز / موسسه ذیربط مراجعه
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http://kish.ut.ac.ir/
http://aras.ut.ac.ir/
http://www.academics.ut.ac.ir/
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