باسمه تعالی
شیوهنامه اجزایی پذیزش بدون آسمون استعدادهای درخشان بزای ورود به مقطع دکتزی
ضیًَُبهِ هصوَض ثطاسبس «آيیي ًبهِ پصيطش ثسٍى آظهَى استؼسازّبی زضذطبى زض زٍضُ زوتطی» اثالغیِ ضوبضُ 21/67272

هَضخ ٍ 93/4/18ظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضیٍاصالحیِضوبضُ 21/237200هَضخ  93/12/16تسٍيي ضسُ است.ثط عجك ايي
ضیًَُبهِ ،زاًطگبُ العّطااختیار دارد فمظ یک تار زض ّط سبل ،حساوثطهؼبزلثیستزضصساظظطفیتپصيطشثبآظهَىضیَُ

آهَظضی-پژٍّطیزٍضُضٍظاًِزوتطیذَزضازضّطضضتِایوِاػضبیّیئتػلویآىهتمبضیّستٌس،اظثیيزاًصآهَذتگبى
زٍضُوبضضٌبسیاضضسثِصَضتهبظازثطظطفیت،پصيطشوٌس .
ماده  -1شزایط پذیزش 
هتمبضیبى(زاًص آهَذتگبىهمغغوبضضٌبسیاضضسيبزاًطجَيبىوبضضٌبسیاضضسزاذلوطَضوِتبپبيبىضْطيَضهبُسبل1395زاًص-

آهَذتِ ضًَس )،زضصَضتیوٍِاجسضطايظظيطثبضٌس،هیتَاًٌستمبضبیذَزضاثطایپصيطشزضزٍضُزوتطیثسٍىآظهَى،زض
هَػسهمطضٍعجكفطاذَاىثِزفتطّسايتاستؼسازّبیزضذطبىزاًطگبُاضسبلًوبيٌس .
 1-1هسضنوبضضٌبسیثبهیبًگیيولحسالل16
 2-1هسضنوبضضٌبسیاضضسثبهیبًگیيولحسالل17ثسٍىاحتسبةًوطُپبيبىًبهِ
تثصرٌ  -1زاًصآهَذتگبى ٍ زاًطجَيبى ّط يه اظ همبعغ وبضضٌبسی زاًطگبُّبی آظاز اسالهی ،پیبم ًَض ،جبهغ ػلوی
وبضثطزی ،زاًطگبُّب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلی غیط اًتفبػی ،زٍضُّبی الىتطًٍیىی ٍ هجبظیً ٍ ،یوِحضَضی هجبظ ثِ اضائِ
زضذَ استًیستٌس.هساضناييزستِاظزاًطجَيبىزضصَضتاضائِزضذَاستثطضسیًرَاّسضسٍٍجِپطزاذتیًیعػَزت
زازًُرَاّسضس .
 3-1زاًصآهَذتِيبزاًطجَیيىیاظزاًطگبُّبیهٌترتهٌسضجزضشيل،زضهمغغوبضضٌبسیاضضس :

1
مؼايوت آمًزضی ي تحصیالت تکمیلی
دفتر َذایت استؼذادَای درخطان

السَرا(س) ،اريمیٍ ،اصفُان ،تثریس ،ترتیت مذرس ،تحصیالت تکمیلی زوجان ،تُران ،خًارزمی ،ضُیذ تُطتی ،ضیراز،
صىؼتی اصفُان ،صىؼتی امیرکثیر ،صىؼتی خًاجٍ وصیرالذیه طًسی ،صىؼتی ضریف ،ػالمٍ طثاطثایی ،ػلم ي صىؼت،
فرديسی مطُذ ،ضُیذ چمران اًَاز ،رازی کرماوطاٌ ،تً ػلی سیىای َمذان ،یسد.

 4-1حساوثطظهبىسپطیضسُاظتبضيدزاًصآهَذتگی2سبل
ًینسبل
 5-1حساوثطعَلسٌَاتهجبظتحصیلزضهمغغوبضضٌبسیاضضس 5
 6-1اًتربةتىُا یک رضتٍ تحصیلیتَسظهتمبضی 
تثصرٌ  -1پصيطش افطاز هطوَل آيیي ًبهِ  پصيطش ثسٍى آظهَى استؼسازّبی زضذطبى زض زٍضُ زوتطی ،زض ّوبى ضضتِ
تحصیلیيبضضتِّبیتحصیلیهطتجظثبضضتِ تحصیلیزٍضُوبضضٌبسیاضضسهتمبضی،ثِتطریصگطٍُآهَظضیٍتأيیس
ضَضایآهَظضیزاًطگبُاهىبىپصيطاست .
تثصرٌ -2تغییطضضتِيبهحلتحصیلافطازپصيطفتِضسُثطاسبساييآيیيًبهِ،هجبظًیست .
تثصرٌ -3هتمبضیًویتَاًسزضظهبىاضائِزضذَاست،زاًطجَیهمغغزوتطیزضسبيطهَسسبتٍزاًطگبُّبثبضس .
 7-1وستحذاقل  70امتیاز اظفؼبلیتّبیآهَظضی،پژٍّطیٍهصبحجِهغبثكجسٍلاضظضیبثیپیَست(هغبثكآيیيًبهِ-
ّبیفَقالصوطٍظاضتػلَم،تحمیمبتٍفيآٍضی) 
تثصرٌ  -1وستحسالل7اهتیبظاظضزيف1جسٍلً(1حَُهحبسجِاهتیبظاتپژٍّطی)العاهیاست .
اػغبیهجَظضطوتزضآظهَىجبهغهٌَطثِاضائِهسضنظثبىهَضزلجَلزاًطگبُهغبثكثبآئیيًبهِزوتطی

تثصرٌ -2
هصَةضَضایتحصیالتتىویلیاست .
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ماده  -2نحوه ارسیابی علمی
 1-2اهتیبظزّیثِولیِفؼبلیتّبیپژٍّطیٍآهَظضیهتمبضیزضلبلتجساٍلاضظضیبثیثبضػبيتسمفاهتیبظاتشيلاًجبم
هیگیطز .
جذيل ضمارٌ  -1وحًٌ محاسثٍ امتیازات پژيَطی (حذاکثر  40امتیاز)
وًع فؼالیت

ردیف

حذاقل

حذاکثر

امتیاز

امتیاز

مقاالت ػلمی پژيَطی (داخلی ي

تا 40

7

ترگسیذگی در جطىًارٌ َای ػلمی

2

مقاالت چاج ضذٌ در کىفراوس َای

3

مؼتثر (داخلی یا خارجی)
تألیف یا ترجمٍ کتاب مرتثط تا رضتٍ

4

تحصیلی
5

کیفیت پایان وامٍ کارضىاسی ارضذ
حذاکثر ي حذاقل امتیاز قاتل محاسثٍ

امتیاز
خارجی تا  7امتیاز

رازی ي اته سیىا)

وامٍ

المللی تا  7ي داخلی تا 5
 -ترگسیذگی داخلی تا  3ي

مؼتثر تیه المللی (خًارزمی ،فاراتی،

مقاالت ػلمی-تريیجی مرتثط تا پایان

ضذٌ

 -گًاَی ثثت اختراع تیه

گًاَی ثثت اختراع مًرد تاییذ سازمان
1

وحًٌ ارزیاتی

کسة

َ -ر مقالٍ تا  7امتیاز

خارجی) مرتثط تا پایان وامٍ
پژيَص َای ػلمی ي صىؼتی ایران

امتیاز

-

تا 6

-

تا 4

-

تا 4

-

تا 4

از 7

تا 40

َر مقالٍ تا  3امتیاز
َر مقالٍ کامل خارجی تا  3ي
َر مقالٍ کامل داخلی تا 2
امتیاز
َر خالصٍ مقالٍ خارجی تا
 2ي َر مقالٍ داخلی تا 1
امتیاز
ػالی تا  4امتیاز ،تسیار
خًب تا  2امتیاز

*ثطایٍضٍزثِهطحلِهصبحجِ،وستحسالل7اهتیبظاظثٌس1جسٍل1العاهیاست .
** ثِهمبالتیاهتیبظزازُهیضَزوِچبحضسُيبزاضایگَاّیپصيطشلغؼیٍثسٍىلیسٍضططثبضٌس .
***ّطگًَِثجتاذتطاعثبيسهَضزتبئیسسبظهبىپژٍّصّبیػلویٍصٌؼتیايطاىثَزٍُسْنهتمبضیزضآىثیصاظ%35ثبضس .
****ثطگعيسگبىجطٌَاضُ ّبیػلویهؼتجطٍالوپیبزّبیػلویزاًطجَيیثبيستبئیسزثیطذبًِجطٌَاضٍُثبالوپیبزضاوستٍاضائًِوبيٌس .
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جذيل ضمارٌ  -2وحًٌ محاسثٍ امتیازات آمًزضی (حذاکثر  30امتیاز)

ردیف

6
7

وًع فؼالیت
میاوگیه کل ي کیفیت داوطگاٌ محل
تحصیل ديرٌ کارضىاسی
میاوگیه کل ي کیفیت داوطگاٌ محل
تحصیل ديرٌ کارضىاسی ارضذ واپیًستٍ

امتیاز

حذاکثر

وحًٌ ارزیاتی

امتیاز

کسة
ضذٌ

تا 6

ماوىذ دکتری تا آزمًن امتیازدَی ضًد.

تا 5

ماوىذ دکتری تا آزمًن امتیازدَی ضًد.
تیص از  8ویمسال کارضىاسی پیًستٍ ي تیص

8

طًل مذت تحصیل در ديرٌ کارضىاسی

از  4ویمسال کارضىاسی واپیًستٍ امتیاز

تا 3

وذارد.
9

طًل مذت تحصیل ديرٌ کارضىاسی ارضذ
واپیًستٍ

سٍ ویمسال  3امتیاز ،چُار ویمسال  2امتیاز

تا 3

ي پىج ویمسال  1امتیاز
رتثٍ  1تا  5 ،3امتیاز ،رتثٍ  4تا  4 ،6امتیاز،

10

ترگسیذگان المپیادَای ػلمی داوطجًیی

تا 5

11

داضته مذرک زتان مؼتثر

تا 8

رتثٍ  7تا  3 ،9امتیاز ،رتثٍ  10تا  2 ،12امتیاز
ي رتثٍ  13تا  1 ،15امتیاز

جمغ

طثق جذيل ضمارٌ 4

تا 30

جذيل ضمارٌ  -3امتیازات مصاحثٍ (حذاکثر  30امتیاز)
ردیف
12

ضاخص ارزیاتی
تسلط در تجسیٍ ي تحلیل مسائل ػلمی ي
پاسخگًیی تٍ سؤاالت

حذاکثر
امتیاز
تا 3

13

يسؼت وظر ،وًآيری ي کارآفریىی

تا 3

14

ضخصیت ،متاوت ي وحًٌ تؼامل

تا 3

15
16
17

وگرش ي اطالػات فىايراوٍ مرتثط تا رضتٍ
تحصیلی
تًاوایی فه تیان ي اوتقال مطالة
َمراستایی زمیىۀ پژيَص دايطلة تا
ايلًیت َای ػلمی اػضای گريٌ
جمغ

امتیاز کسة ضذٌ طثق وظر کمیتٍ مصاحثٍ کىىذٌ

تا 3
تا 3
تا 15
تا 30
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جذيل ضمارٌ َ -4مترازی ومرات آزمًن َای ملی ي تیه المللی زتان اوگلیسی
MSRT
)(MCHE
90-100

IELTS
Equivalent
7/0-9/0

96-120

85-89

6/5-6/9

80-100

232-249

80-84

6/0-6/4

86-95

213-231

550-574

75-79

5/5-5/9

76-85

196-212

525-549

5

70-74

5/0-5/4

66-75

173-195

500-524

4

65-69

4/5-4/9

56-65

152-172

475-499

3

60-64

4/0-4/4

46-55

133-151

450-474

2

50-59

3/5-3/9

29-35

113-132

425-449

1

TOEFL IBT

TOEFL
Computer
250-300

TOEFL
PAPER+TOLIMO
600-680

8

575-599

7
6

حذاکثر امتیاز

تًجٍ :ارائٍ مستىذات کلیٍ فؼالیت َای آمًزضی ،پژيَطی اػم از مذرک دال تر ػلمی پژيَطی یا ػلمی تريیجی تًدن
مقالٍ ،السامی است.

ماده  -3نحوۀ پذیزش
اػالمهیضَزًسجتثِ

1-3هتمبضیهیثبيستزضهْلتهمطضوِتَسظزفتطّسايتاستؼسازّبیزضذطبىزاًطگبُالعّطا(س)
اضسبلهساضن السامًوبيس.صطفبً تمبضبیزاٍعلجبًیوِهساضنذَزضااظعطيكپستسفبضضی ثِآزضسزاًطگبُاضسبل
ًوَزُاًس،لبثلثطضسیاست.
ضیًَُبهِ ٍآيیيًبهِّبیهصوَض،
 2-3زفتط ّسايت  استؼسازّبیزضذطبىپساظثطضسیاٍلیٍِاحطاظضطايظهٌسضجزضايي 
ضاجْتثطضسیٍاضظيبثیػلویثِزاًطىسُهطثَعِاضسبلهیًوبيس.

هساضنٍسَاثكاضسبلیاظعطيكپست
 3-3گطٍُآهَظضیضويثطضسیپطًٍسٍُترگساری جلسٍ مصاحثٍ،ثطاسبساصلضبيستِسبالضیػلویًتیجِضاپساظ
عطحزضضَضایزاًطىسُهطثَعِثِزفتطّسايتاستؼسازّبیزضذطبىزاًطگبُاػالمهیًوبيس.
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ثطضسیًْبيیسَاثكهتمبضیزضوویتِهٌترتضَضایّسايتاستؼسازّبیزضذطبىاًجبمهیضَزٍزضصَضتتأيیس،

 4-3
یتپصيطشثِسبظهبىسٌجصآهَظشوطَضاػالمهیضَز.

اسبهیپصيطفتِضسگبىثطاسبسظطف
 5-3لغؼیضسىپصيطشهٌَطثٍِصَلتأيیسيِ ًْبيیسبظهبىسٌجصآهَظشوطَضٍتأيیسيِ صالحیتػوَهیزاٍعلجبى
تَسظزثیطذبًِّیبتهطوعیگعيٌصزاًطجَیٍظاضتػلَم،تحمیمبتٍفيآٍضیاست.ثسيْیاستزاًطگبُاظصسٍض
ّطگًَِگَاّیاضتغبلثِتحصیلتبزضيبفتاييتأيیسيِهؼصٍضاست .
ّ 6-3طگًَِاعالعضسبًیثِهتمبضیبى ،تٌْب اظعطيكپبيگبُايٌتطًتیزاًطگبُثًِطبًی  www.Alzahra.ac.irصَضت
هیپصيطز.لصازاٍعلجبىثبيسثِهٌظَضهغلغضسى اظاسبهیافطاززػَتضسُثِهصبحجِ،ظهبىٍهىبىثطگعاضیهصبحجٍِ

يبّطگًًَِىتِالظم،اعالػیِّبیهطثَعِضااظعطيكٍثگبُزاًطگبُثِعَضهٌظنپیگیطیًوبيٌسٍاظّطگًَِتوبستلفٌی
ٍيبهطاجؼِغیطضطٍضیثِزفتطّسايتاستؼسازّبیزضذطبىجساذَززاضیًوبيیس .

ضیًَُبهِهطوَل3هبزٍُ12تجصطُزضتبضيد94/11/24زضضَضایّسايتاستؼسازّبیزضذطبىزاًطگبُالعّطا(س)،
ايي 
تصَيتضسٍثطایپصيطشثسٍىآظهَىزاًطجَيبىاستؼساززضذطبىثطایسبلتحصیلی،95-96الظماالجطااست .
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