
 

 

 

 

 

 نامه و شیوهدستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور  بر اساسهاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران در راستاي تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره
  . پذیرد میدانشجو   (Ph.D )ي تخصصیدکتردر دوره  1398 -1399 سال تحصیلی برايدانشگاه، 

 

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

 :امتیاز) 20تا  ( ارزیابی تخصصی •
  به صورت ذیل انجام می پذیرد : ي دانشگاه ارزیابی داوطلبان دکتري تخصصی در واحد ها 

 مصاحبه علمی و احتساب امتیاز  نمرات دروس تخصصی مرتبط در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد    )الف

 در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه از مواد آزمون اعالم شده و عملی برگزاري آزمون کتبی  )ب
 
 : )امتیاز 10تا ( عمومی ارزیابی  •

  پاسخگویی به سواالت ، وسعت نظر، تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و، هاي فردي انگیزه  عمومی داوطلبان بر اساسارزیابی 

 حصیلی و توانایی فن بیان و انتقالنوآوري و کارآفرینی ، شخصیت و متانت ، نحوه تعامل ، نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته ت

  صورت می پذیرد . ارشد و ....پایان نامه کارشناسی موضوع و کیفیت ، مورد عالقه براي رساله دکتري پژوهشی موضوع مطالب ، 

 

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

 )امتیاز   10تا ( سوابق آموزشی •
 زامتیا 4تا  :  بر اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل معدل کل دوره کارشناسی

 ازامتی 3تا  :  بر اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل ارشد دوره کارشناسی معدل کل 

 امتیاز 3تا  :  (زبان عمومی)انگلیسیتسلط به زبان  

  

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

     ١٣٩٨ -١٣٩٩  سال 

 

 3 از 1 صفحھ

 



 
 

  )امتیاز  10تا حداکثر( و فناوري سوابق پژوهشی •

 حد اکثر امتیاز در هر موضوع حداکثر امتیاز فعالیت موضوع  ردیف

 
1 

(علمی ، پژوهشی و علمی ترویجی ) داخلی و خارجی  تمقاال
 مقاالت داراي پذیرش، حوزه تخصصی و پایان نامه مرتبط با 

معتبر و  در مجالتچاپ (حداکثر دو مقاله) مقاالت چاپ شده 
 مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 حداکثرتا سقف جدول
 

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

2 
 

 رشته تحصیلیهاي تخصصی مرتبط با تالیف و ترجمه کتاب
 

 تای رشته هاي علوم انسان

رشته ها  سایر، جدول سقف

امتیاز 5/7حداکثر  

 امتیاز 5/2تا :  ترجمه
 امتیاز 5تا  :تالیف

 
3 

 
و ملی  هاي علمیمقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش

 مرتبط با تخصص المللیبین

امتیاز 5حداکثر   

 امتیاز 25/0 تا :داخلیمقاله خالصه 
 امتیاز5/0تا  :خارجیمقاله خالصه 
 امتیاز 5/0تا  :کامل داخلیمقاله 
 امتیاز 1تا  :  المللی کامل بینمقاله 

 
4 

اکتشاف، اختراع و برگزیدگی المپیادهاي علمی به تائید مراجع 
 ذیصالح

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

 امتیاز 5هر مورد تا   حداکثر تا سقف جدول آثار هنري داراي ارزیابی ملی یا بین المللی براي رشته هاي هنر 5

 
6 

امتیاز 4حداکثر  المللیهاي علمی در سطح ملی و بیننامهتشویق  امتیاز  5/0ملی: تا  
 امتیاز 1بین المللی: تا 

  امتیاز 2حداکثر  تشخیص کمیته سایر فعالیت هاي پژوهشی به 7

 10 حداکثر امتیاز قابل محاسبه

کات ��ل �و� � ��وص �ارک ع��ی و �و��ی �: 

 چاپ شده یا داراي گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد . ، بایدمذکوربراساس جدول مقاالت ارائه شده  )1
  .باشدبا ذکر شماره مجله و دوره آن / دفترنشریه گواهی پذیرش چاپ باید مورد تایید هیات تحریریه  )2

نفر اول در نظر گرفته  ، به عنوان شترك با استاد راهنماـمبه صورت ارائه شده و نامه مستخرج از پایان تمقاالامتیاز داوطلب در  )3
 .ودش یم

 باشد . یا مراجع معتبر بین المللی  پژوهشهاي علمی و صنعتی ایرانثبت اختراع باید مورد تایید سازمان  )4

برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی  ، علمی بین المللی وابن سینا)،معتبر ( خورازمی ، فارابی ،رازي ملی برگزیدگان جشنواره هاي علمی  )5
  . ذیربط و یا دبیرخانه المپیاد باشند دبیرخانه جشنواره باید داراي تاییدیه رسمی از

 یات علمی دانشگاه انجام می گیرد.محاسبه سهم پدید آورندگان پژوهشی مشترك  بر اساس آئین نامه ارتقاء اعضاء ه )6
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 ����ه �بیان��قاضا�ن ا��فاده �ز �ا�ط و �وا�ط 

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

 داشتن حکم کارگزینی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی  -2

  آ�وزش�ارک الزم ��ت بار�ذاری �ساما� جا�ع 

و دریافت شناسه   ems.ut.ac.ir دانشگاه با مراجعه به سامانه سیستم جامع آموزشدر مهلت تعیین شده  الزم است داوطلبان محترم دکتري تخصصی
 اقدام نمایند.  زیربه شرح بارگذاري مدارك مورد نیاز  بهکاربري و رمز عبور، نسبت 

 کارت ملی -(در صورت وجود توضیحات تمام صفحات شناسنامه)  صفحه اول شناسنامه -عکس  •
 کارشناسی ارشدو  کارشناسیو ریز نمرات تایید شده مقطع  پایان تحصیالت یگواه •

 صورتجلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد با درج نمره و درجه پایان نامه.گواهی  •

 کارشناسی ارشد) ترم آخردانشجویان  فقطبا ذکر معدل ( 31/6/98گواهی اشتغال به تحصیل مبنی بر دفاع از پایان نامه تا تاریخ  •

مـورد تاییـد وزارت علـوم،     مجـالت  در داراي تاییدیـه چـاپ)   (چاپ شـده یـا  مستخرج و مرتبط با پایان نامه پژوهشی ،علمی مقاالت بارگذاري •
 مذکوررك و سوابق پژوهشی مطابق با جدول دیگر مداو  تحقیقات و فناوري

متقاضیان  فرم مخصوصموافقت دانشگاه محل خدمت با ادامه تحصیل و پرداخت شهریه (و  حکم کارگزینی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی •
 ) مربیان استفاده از سهمیه

 )وجه پرداختی در صورت انصراف و یا عدم پذیرش به هیچ عنوان مسترد نمی گردد(ریال از طریق درگاه الکترونیکی 000/000/1واریز مبلغ •

کات ��م* �  

جهت کسب  می توسط سازمان سنجش آموزش کشور،بعد از اعالم اساالزم است هاي دانشگاه  پذیرش در کد رشته محلداوطلبان واجد شرایط  .1
مربوطه اقدام به شیوه نامه مطابق با اطالعیه ها و  ومراجعه نمایند  Academics.ut.ac.irاطالعات بیشتر به وبگاه معاونت آموزشی به آدرس 

 نمایند . مورد نیاز ثبت نام و بارگذاري مدارك 

. شایان ذکر است الزامی استذیربط  پردیس/دانشکده در محلن بندي اعالم شده از طریق وبگاه دانشگاه تهرامطابق برنامه زمان داوطلبحضور  .2
 نمی باشد . پذیر  امکان ن غایببراي داوطلباآزمون یا مصاحبه مجدد و برگزاري  گرددبه منزله غیبت تلقی میهاي اعالم شده زمانعدم حضور در 

 رنامه زمان بندي اعالم شده به مدارك بارگذاري شده به هنگام مصاحبه الزامی است و می بایست مطابق ببه همراه داشتن اصل کلیه  .3

  ارائه گردد. / مرکز/موسسه ذیربطپردیس/ دانشکده
بارگذاري   ems.ut.ac.ir به آدرسدانشگاه  جامع در سامانه مقررهاي مندرج در این دستورالعمل الزم است در تاریخو مستندات کلیه مدارك  .4

 . گیردتعلق نمی هابه آنامتیازي  ترتیب اثر داده نخواهد شد و بارگذاري شوند مهلت مقرری که خارج از به مدارک. گردد
 پذیرش دانشجوي استعداد درخشان بر اساس آئین نامه و مقررات مربوط انجام می شود . جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی .5

Academics.ut.ac.ir  . دانشگاه مراجعه شود 

بیشتر به سایت  جهت اطالعات. انجام می گیرددانشگاه پذیرش دانشجو در پردیس هاي بین المللی کیش و ارس بر اساس شیوه نامه اختصاصی  .6
 راجعه شود . م  Aras.ut.ac.irارس و  kish.ut.ac.irکیشبین المللی  پردیس هاي

لذا  .پذیرد می صورت  Academics.ut.ac.irدانشگاه به نشانی  معاونت آموزشی اطالع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی .7
 و سایت پردیس/ دانشکده/ مرکز / موسسه مذکورسایت به  ،اطالعیهتغییر احتمالی در مکان برگزاري مصاحبه یا هرگونه  واطالع از زمان  جهت

 .نمایند مراجعهذیربط 

 آموزشی دانشگاه است نظارت عالی و هر گونه تفسیر یا تبیین موارد پیش بینی نشده بر عهده معاونت. 

گاه ���ان                                                                                                                                                                               �عاونت آ�وز�ی دا��
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	دانشگاه تهران در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دورههاي تحصيلات تكميلي بر اساس دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور و شیوهنامه دانشگاه، برای سال تحصيلي ١٣٩9- ١398 در دوره دکتری تخصصی( Ph.D)  دانشجو میپذیرد .
	1- مصاحبه علمی و سنجش عملی   (تا 30 امتیاز )
	 ارزيابي تخصصي ( تا 20 امتیاز):
	ارزیابی داوطلبان دکتری تخصصی در واحد های دانشگاه به صورت ذیل انجام می پذیرد :
	الف)  مصاحبه علمی و احتساب امتیاز  نمرات دروس تخصصی مرتبط در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
	ب) برگزاری آزمون کتبی و عملی از مواد آزمون اعلام شده در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه
	 ارزيابي عمومی  (تا 10 امتیاز):
	ارزيابي عمومی داوطلبان بر اساس انگيزه های فردي ، تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات ، وسعت نظر،  نوآوری و کارآفرینی ، شخصیت و متانت ، نحوه تعامل ، نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی و توانایی فن بیان و انتقال مطالب ، موضوع...

