
 93-94اطالعیه پذیرش دانشجو در مقطع دکتري بدون آزمون نیمسال اول سال تحصیلی 
 

 : 2/2/93و  1/2و شوراي دانشگاه مورخ  یشوراي تحصیالت تکمیلمصوبه به استناد 
پـذیرش دانشـجو در مقطـع دکتـري بـدون      آئین نامه اجرایـی  "واجد شرایط  ،متقاضیان پذیرش در مقطع دکتري بدون آزمون

مـی تواننـد فـرم درخواسـت و کلیـه       "93-94براي سال تحصـیلی   دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در کتبیآزمون 
 ي ریـال بـه حسـاب شـماره     000/800فـیش بـانکی واریـز شـده بـه مبلـغ        اصل به همراه فرم پذیرش،مدارك خود را مطابق 

 ملـی شـعبه اسـکان،   نـزد بانـک    رالدین طوسـی دانشگاه صنعتی خواجـه نصـی   درآمدهاي اختصاصیبه نام  2177489001006

پـالك   ،به دفتر استعدادهاي درخشان واقـع در خیابـان میردامـاد غربـی     4/3/1393 یکشنبه پایان وقت اداري روزحداکثر تا 

ارائـه   پسـت و یـا از طریـق    حضـوري  ، 211طبقه سوم اتـاق   ،خواجه نصیرالدین طوسی صنعتی سازمان مرکزي دانشگاه ،470
 نمایند.  

 توجه 
نموده و پس از اطمینان از احراز مطالعه  "را دقیقا آئین نامه اجرایی ،خواهشمند است متقاضیان قبل از تکمیل فرم درخواست.1

 شرایط نسبت به ارسال مدارك و واریز وجه اقدام نمایند.
  آیین نامه اجرایی فوق الذکر:  . مطابق 2
 (بندهاي الف تا چ )آیین نامه ضروري است. 1-2احراز کلیه شرایط عمومی مندرج در ماده  .2-1
 میته ي تخصصی بررسی خواهد شد.کشرایط اختصاصی در  .2-2
بـه دفتـر اسـتعدادهاي     طریـق پسـتی  و یـا بـه    حضوريچه به طریق  4/3/93پس از تاریخ و یا مدارکی که  ناقص. به مدارك 3

 داده نخواهد شد. ،عودت و مبلغ واریزي ،درخشان برسد ترتیب اثر
لذا در ارائـه  در لحظه تحویل مدارك میسر نمـی باشـد.   ،بدیهی است که امکان بررسی مدارك از لحاظ صحت و تکمیل بودن. 4

 مدارك دقت کافی مبذول فرمائید.
آیـین نامـه    8. پذیرش مدارك و اعالم نتایج اولیه هیچگونه حقی براي داوطلبان ایجاد نخواهد کرد و پذیرش تنها مطابق ماده 5

 م خواهد پذیرفت.انجا
 دانش آموخته گردند. 31/6/93آیین نامه می بایست حداکثر تا تاریخ  1متقاضیان شاغل به تحصیل با رعایت تبصره  .6
مواد آیین نامه از وضوح کافی برخوردار است، لذا خواهشمند است از مراجعه حضوري و یا تماس تلفنـی بـه منظـور پرسـش      .7

 داري فرمایید.خود "مجدد موارد ذکر شده جدا
 اصل فیش واریزي را ارسال و کپی آن را نزد خود نگهدارید. ". لطفا8
. بدیهی است پذیرش در رشته هایی صورت می گیرد که از طریق آزمون پذیرش داشته اند. جهت اطالع از رشته هـاي اعـالم   9

 شده در آزمون می توانید به دفترچه سازمان سنجش مراجعه نمایید.
سالی متقاضیانی که به هر دلیل پذیرفته نشوند تنها تا شش ماه پس از تحویل، در صـورت مراجعـه و درخواسـت    . مدارك ار10

 عودت داده خواهد شد و پس از این تاریخ نگهداري مدارك مقدور نمی باشد. ،حضوري
 
 

 با تشکر از همکاري و رعایت نکات ذکر شده
 دفتر استعدادهاي درخشان



در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین کتبی دانشجو در مقطع دکتري بدون آزمون  آیین نامه اجرایی پذیرش
 93-94براي سال تحصیلی  طوسی

 
 مقدمه

در اجراي مواد مربوط به پذیرش دانشجو در مقطع دکتري تخصصی بدون آزمون، موضوع آیین نامه پذیرش بدون آزمون 
ي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، برگزیدگان علمی در دوره هاي تحصیلی باالتر مصوب شورا

 آیین نامه اجرایی دانشگاه به شرح زیر تدوین گردید.
 : تعاریف1ماده 

آن دسته از شرایطی است که داشتن همه موارد اعالم شده در این عنوان براي ارائه درخواست الزامی می  شرایط عمومی:
 باشد.

بر اساس مسـتندات ارائـه شده توسـط متقاضی و به تشخیص کمیته ي تخصصی امتیازدهی  شرایطی که شرایط اختصاصی:
 می شود.

ي ارزشیابی مدارك متقاضی بر اساس مستندات ارائه شده و مسئول امتیاز دهی مطابق آیین نامه،  کمیته کمیته تخصصی:
 مستقر در دانشکده ها.

 زي پذیرش، زیر نظر معاون آموزشی دانشگاه.ي مسئول هماهنگی و یکسان سا کمیته کمیته پذیرش:
 : شرایط پذیرش داوطلبان مقطع دکتري بدون آزمون2ماده 

 شرایط عمومی :2-1
دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد با احراز شرایط عمومی زیر، در زمان هاي اعالم شده مجاز 

 به ارائه درخواست به دانشگاه می باشند.
 .16,5حداقل میانگین کل مقطع کارشناسی:  -الف
 .17حداقل میانگین کل مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب پایان نامه:  -ب
 .18,5حداقل نمره پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، ثبت شده در ریز نمرات:  -پ
  نیمسال. 5حداکثر مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد:  -ت
و بعد از  90-91دانش آموختگان نیمسال دوم سال تحصیل ( سال 2سپري شده از تاریخ فراغت از تحصیل:  حداکثر زمان -ث

 آن) 
 و بعد از آن) 1363( متولدین سال سال 30حداکثر سن:  -ج
ع ارشد دانشگاه هاي آزاد اسالمی، پیام نور، جام کارشناسی و مقاطع کارشناسی هر یک از دانش آموختگان و دانشجویان -چ

، و دانش آموختگانی که مجازي، نیمه حضوريالکترونیکی و اربردي و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، دوره هاي ک علمی
مجاز به ورود به دوره دکتري این دانشگاه با استناد به این آیین نامه نمی  مقطع کارشناسی را به صورت ناپیوسته گذرانده اند،

 باشند.
  شرایط اختصاصی: 2-2

 شرکت در مصاحبه -الف
کسب امتیاز قابل قبول فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی و ... مانند( مقاله، رتبه، برگزیدگی جشنواره و ...) از کمیته هاي  -ب

 تخصصی و پذیرش دانشجوي دکتري مطابق این آیین نامه.
به شرط احراز شرایط اختصاصی  مشمولین مقررات دریافت بورس بنیاد ملی نخبگان در دوره تحصیلی دکتراي تخصصی،: 2-3

 این آیین نامه و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.
دانشجویان شاغل به تحصیل و واجد شرایط عمومی، در نیمسال آخر تحصیلی خود، مجاز به ارائه درخواست می : 1تبصره 

نیمسال) و کسب نمره  5راغت از تحصیل( باشند. بدیهی است این افراد متعهد به فراغت از تحصیل در حداکثر زمان مجاز ف
، طبق اطالعیه دانشگاه براي پذیرش دانشجو در سال تحصیلی مورد نظر می باشند. در 5/18پایان نامه کارشناسی ارشد حداقل 

 غیر این صورت قبولی آنان منتفی خواهد بود. 



 انگلیسی : نمره زبان3ماده 
تا پایان نیمسال اول سال ورود به مقطع دکتري، مجاز به ارائه مدرك زبان  پذیرفته شدگان مشمول این آیین نامه، حداکثر

انگلیسی مورد قبول دانشگاه می باشند. پذیرش آن دسته از افرادي که در زمان تعیین شده موفق به ارائه مدرك فوق نگردند، 
 منتفی خواهد شد.

 نمرات و مدارك زبان قابل قبول دانشگاه
TOLIMO MSRT(MCHE) IELTS(academic) TOEFL 

500 50 5,5 Internet based Paper based 
61 500 

 
 

 : جدول امتیازات آموزشی، پژوهشی، و سایر موارد4ماده 
 انجام خواهد شد.در کمیته تخصصی ارزیابی فعالیت ها 

نشکده مطرح و مورد صورت جلسه کمیته هاي تخصصی پس از تائید معاون آموزشی دانشکده در شوراي آموزشی دا: 5ماده 
 تصویب قرار می گیرد.

 پذیرش ي تخصصی و کمیتهي  : اعضاي کمیته6ماده 
 ي تخصصی: مدیر گروه و حداقل دو نفر از اعضاي منتخب گروه که شامل استادان راهنماي پذیرنده دانشجو نیز باشند. کمیته
 ، و معاون آموزشی دانشکده مرتبط.ي پذیرش: معاون آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه کمیته
ادامه تحصیل افراد مشمول این آیین نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته هاي تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی : 7ماده 

 دوره پایین تر متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی امکان پذیر است.
 موافقت شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد بود. پذیرش نهایی کلیه افراد مشمول این آیین نامه منوط به: 8ماده 
به تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی  1/2/93تبصره در تاریخ   یکماده و  9مقدمه،  یکاین آیین نامه مشتمل بر : 9ماده 

 باشد. به تصویب شوراي دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا می 2/2/93دانشگاه و در تاریخ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


