
 

 
  

،  ١٤٠١/ ١٠/ ١٧مورخ    ٢/ ٣٠٧٨٦٢پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري به شماره  نامه  آيين  ٢بر اساس ماده  

دانشگاه اختيار دارد ظرفيت پذيرش بدون آزمون در دوره دكتري خود در هر كد رشته محل را به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش  

آموختگان دوره كارشناسي ارشد كه بر اساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره يادشده  دانشجويان / دانشبا آزمون به  

    نامه اختصاص دهد. اند، با رعايت شرايط آيينوارد شده

  : پذيرش شرايط        

  بيش از دو سال نگذشته باشد.  آموختگي متقاضي تا اول مهرماه سال پذيرش در دوره دكتري، از تاريخ دانش  -
 ٣-١شماره  هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه مطابق جداول امتياز از فعاليت ٦٠كسب حداقل   -

(بدون احتساب نمره پايان نامه) در دوره كارشناسي    ١٧كل حداقل    معدلدر دوره كارشناسي و    ١٦  معدل كل داشتن حداقل   -
موجود در صفحه استعدادهاي درخشان دانشگاه  ول  اهاي جداز دانشگاه  يا داشتن معدل با احتساب ضرايب همترازي   ارشد

 بيرجند 

 :  با توجه به ضرايب همترازي معدل -

  دانشگاه   يا  ISCدر رتبه بندي    ٢٠داراي رتبه كمتر از    دولتي  دانشگاه هايدانشجوياني كه در دوره كارشناسي از    :١تبصره  
شدهفارغبيرجند   ميالتحصيل  داشتن  اند،  با  حداقل    معدلتوانند  از    ١٤/ ٥٥كل  كارشناسي  دوره  در  كه  دانشجوياني  و 
،  ٢٤/١٥كل حداقل   معدلشتن  توانند با دااند، ميالتحصيل شدهفارغ  ISCدر رتبه بندي   ٢٠-٣٠داراي رتبه هاي دانشگاه

  .  در پذيرش بدون آزمون دوره دكتري متقاضي باشند

  يا   ISCدر رتبه بندي    ٢٠دانشگاه هاي دولتي داراي رتبه كمتر از  از  ارشد  دانشجوياني كه در دوره كارشناسي    : ٢تبصره  
داشتن  اند، ميالتحصيل شدهفارغبيرجند    دانشگاه با  پايان  معدلتوانند  نمره  احتساب  (بدون  و    ٤٦/١٥نامه) حداقل  كل 

التحصيل  فارغ  ISCدر رتبه بندي    ٢٠- ٣٠داراي رتبه  هاي  دانشگاههاي  دانشجوياني كه در دوره كارشناسي ارشد از دانشگاه
دوره دكتري  در پذيرش بدون آزمون    ١٦/ ٢٠نامه) حداقل  كل (بدون احتساب نمره پايان  معدل توانند با داشتن  اند، ميشده

  متقاضي باشند. 

(بجز   ٣٠داراي رتبه زير هاي هاي بين الملل و واحدهاي اقماري دانشگاهالزم به ذكر است كه پرديس :٣تبصره       
  د. نشونمي ٢و١تبصره هاي  شمول مها مثل پرديس كرج يا ابوريحان دانشگاه تهران) هاي اصلي دانشگاهپرديس 

شهريورماه سال پذيرش فارغ    ٣١پذيرش بدون كنكور دوره دكتري تخصصي مي بايست تا قبل از  متقاضيان    :٤تبصره  
  التحصيل شوند در غير اينصورت قبولي آن ها لغو خواهد شد. 

       هاي جداول ارزشيابي، طبق دستورالعمل مصوب شوراي تحصيالت نحوه امتيازدهي به داوطلبان در هر يك از رديف
  باشد: شرح ذيل مي  تكميلي دانشگاه به



 

 
  ٣ماده  ٣-٣جداول ارزشيابي داوطلبان بدون آزمون دكتري موضوع بند                          

  نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي  -١دول ج

  نوع فعاليت   رديف
حداقل  
  امتياز 

  نحوه ارزيابي   حداكثر امتياز 

  الف  ١

علمي پژوهشي (داخلي و    مقاالت-١-١
با   مرتبط  نامهخارجي)  نمايه    پايان  داراي 

  معتبر

گواهي ثبت اختراع مورد تأييد سازمان    -٢-١
  هاي علمي و صنعتي ايرانپژوهش

  

جشنواره  -٣-١ در  علمي برگزيدگي  هاي 
المللي   بين   –فارابي    –خوارزمي  (  معتبر 

  ) ابن سينا  رازي و

٤٠  ٧  

  

  

  

  

  

  امتياز٧ هر مقاله تا   -

  

  امتياز  ٧تا    الملليبينگواهي ثبت اختراع    

  امتياز    ٥تا  داخلي  گواهي ثبت اختراع    -

  

  امتياز  ٣برگزيدگي داخلي تا    -

  امتياز  ٧برگزيدگي بين المللي تا    -

  ب  ١

علمي نمايه  -مقاالت  داراي  پژوهشي 
با  مرتبط  و  نامه  پايان  با  غيرمرتبط  برتر 
(در   داوطلب  تخصصي  و  پژوهشي  حوزه 
اختصاص امتياز متناسب با آئين نامه ارتقا  

  متناسب با موقعيت و  تعداد نويسندگان

مجموع    -
  ١بندهاي  

  ٤٠برابر  

  

٢  
  ترويجي مرتبط با پايان نامه   –مقاالت علمي  

  داراي نمايه معتبر
  امتياز   ٣هر مقاله تا    ٦  -

٣  
معتبر  كنفرانسهاي  در  شده  چاپ  مقاالت 

  (داخلي يا خارجي) 
  امتياز   ٢خارجي تا    ٤  -

  امتياز   ١داخلي تا  

٤  
رشته  با  مرتبط  كتاب  ترجمه  يا  تأليف 

  تحصيلي 
-  ٤  -  

  امتياز    ٢  تا  بسيار خوب  ،  امتياز  ٤عالي تا    ٤  -  كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد   ٥

  -  ٤٠  ٧  حداقل و حداكثر امتياز قابل محاسبه 

  

  



 

 
  نحوه محاسبه امتيازات آموزشي  -٢جدول 

  نوع فعاليت   رديف
حداكثر 

  امتياز 
  نحوه ارزيابي 

٦  

و كيفيت دانشگاه محل تحصيل نمرات كل معدل  
  دوره كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)

دولتي  هاي  التحصيالن از دانشگاهكل فارغ  معدل
دانشگاه  ياISCبندي در رتبه ٢٠داراي رتبه كمتر از 
هاي دولتي داراي و دانشگاه ١/١بيرجند در ضريب 

  ٠٥/١در ضريب   ISCبندي در رتبه  ٢٠-٣٠رتبه 
  ضرب شود 

  امتياز  ٦

  ٥/١تا  ٠امتياز:  ..... ١٧تا  ١٦معدل: -

  ٣تا  ٥/١..... امتياز:  ١٨تا  ١٧معدل: -

  ٥/٤تا  ٣..... امتياز:  ١٩تا  ١٨معدل: -

  ٦تا  ٥/٤ز: ..... امتيا ٢٠تا  ١٩معدل: -

٧  

و كيفيت دانشگاه محل تحصيل نمرات كل   معدل
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (بدون احتساب نمره 

  نامه)پايان

-فارغ نامه)ان ي (بدون احتساب نمره پاكل   معدل
هاي دولتي داراي رتبه كمتر التحصيالن از دانشگاه

دانشگاه بيرجند در   يا ISCببندي در رتبه  ٢٠ از 
-٣٠هاي دولتي داراي رتبه و دانشگاه ١/١ضريب 

  ضرب شود  ٠٥/١در ضريب   ISCبندي در رتبه ٢٠

  امتياز  ٥

  ٢تا  ٠..... امتياز:  ١٨تا  ١٧معدل: -

  

  ٥/٣تا  ٢..... امتياز:  ١٩تا  ١٨معدل: -

  ٥تا  ٥/٣..... امتياز:  ٢٠تا  ١٩معدل: -

  امتياز  ٣  كارشناسيطول مدت تحصيل در دوره   ٨

  كارشناسي پيوسته: 

  امتياز  ٣نيمسال و كمتر  ٧ -

  امتياز  ٢نيمسال  ٨ -

  كارشناسي ناپيوسته: 

  امتياز  ٣نيمسال و كمتر  ٣ -

  امتياز  ٢نيمسال  ٤ -

٩  
طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد 

  ناپيوسته 
  امتياز  ٣

  امتياز  ٣نيمسال و كمتر  ٣ -

  امتياز  ٢نيمسال  ٤-

  

  امتياز  ٥  برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي   ١٠

  امتياز  ٤، ٦تا  ٤رتبه  -امتياز  ٥، ٣تا  ١رتبه  -

  امتياز ٢، ١٢تا  ١٠رتبه  -امتياز ٣، ٩تا  ٧رتبه   -

  امتياز  ١، ١٥تا  ١٣رتبه  -

  ٤مطابق جدول شماره   امتياز  ٨  توانمندي زبان خارجيداشتن   ١١

    ٣٠  جمع  

  

  

  



 

 
  امتيازات مصاحبه -٣شماره جدول 

  حداكثر امتياز   شاخص ارزيابي   رديف 

  امتياز ٣  تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سئواالت   ١٢

  امتياز ٣  وسعت نظر، نوآوري وكارآفريني  ١٣

  امتياز ٣  شخصيت، متانت و نحوه تعامل  ١٤

  امتياز ٣  نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي    ١٥

  امتياز ٣  توانايي فن بيان و انتقال مطالب  ١٦

  امتياز ١٥  هاي علمي اعضاي گروه زمينه پژوهشي داوطلب با اولويتراستايي هم  ١٧

  ٣٠  جمع

  

  

  امتياز توانمندي زبان خارجي -٤جدول شماره 

MSRT  

(MCHE)  

IELTS 

Equivalent 

TOEFL  

IBT 

TOEFL  

Computer 

TOEFL PAPER  

Tolimo 

  حداكثر امتياز 

٨  ٦٨٠-٦٠٠  ٣٠٠-٢٥٠  ١٢٠-٩٦  ٩-٠/٧  ١٠٠-٩٠  

٧  ٥٩٩-٥٧٥  ٢٤٩-٢٣٢  ٩٥-٨٦  ٦/ ٦-٩/٥  ٨٩-٨٥  

٦  ٥٧٤-٥٥٠  ٢٣١-٢١٣  ٨٥-٧٦  ٦-٤/٦  ٨٤-٨٠  

٥  ٥٤٩-٥٢٥  ٢١٢-١٩٦  ٧٥-٦٦  ٥/ ٥-٩/٥  ٧٩-٧٥  

٤  ٥٢٤-٥٠٠  ١٩٥-١٧٣  ٦٥-٥٦  ٥-٤/٥  ٧٤-٧٠  

٣  ٤٩٩-٤٧٥  ١٧٢-١٥٢  ٥٥-٤٦  ٤/ ٤-٩/٥  ٦٩-٦٥  

٢  ٤٧٤-٤٥٠  ١٥١-١٣٣  ٤٥-٣٦  ٤-٤/٤  ٦٤-٦٠  

١  ٤٤٩-٤٢٥  ١٣٢-١١٣  ٣٥-٢٩  ٣/ ٣-٩/٥  ٥٩-٥٠  

  


