
دانشگاه  1399-1400اطالعيه پذيرش بدون آزمون دانشجو در مقطع دكتري( برگزيدگان علمي) براي سال تحصيلي  
  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

مصوب  "دكتريآيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي  "دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به استناد        
و  18/4/93مورخ  67272/21شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع ابالغ شماره  27/3/1393جلسه مورخ 

از ميان دانش آموختگان و مصوبات داخلي و 16/12/1396مورخ  299574/2ابالغ شماره و  16/12/1393مورخ  237200/21اصالحيه شماره 
  دانشجو مي پذيرد:  در رشته هاي جدول زير، ،ومطابق شرايط اعالم شده دانشگاه هاي دولتييان نيمسال آخر مقطع كارشناسي ارشد دانشجو

  گرايش هاي داراي پذيرش بدون آزمون دانشجوي دكتري با استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان -فهرست رشته

  نام رشته گرايش  نام دانشكده
 -مخابرات سيستم ،مهندسي برق -و موج مخابرات ميدان ،برقندسي مه -قدرت ،مهندسي برق -الكترونيك ،مهندسي برق  برق

  بيو الكتريك ،مهندسي پزشكي -مهندسي برق، كنترل
مديريت منابع مهندسي و  ،مهندسي عمران -ژئوتكنيك ،مهندسي عمران -زلزله ،مهندسي عمران -سازه ،مهندسي عمران  عمران

  مهندسي عمران، راه و ترابري -مهندسي عمران، مهندسي و مديريت ساخت -حمل و نقل ،عمرانمهندسي  -آب
مهندسي  - طراحي كاربردي ،مهندسي مكانيك -تبديل انرژي ،مهندسي مكانيك -ت و توليدساخ ،مهندسي مكانيك   مكانيك

  ديناميك كنترل و ارتعاشات شاخه تخصصيطراحي كاربردي  ،مكانيك
  تجارت الكترونيكي ،فناوري اطالعاتمهندسي  -صنايع مهندسي  صنايع

 -فتوگرامتري ،نقشه برداري مهندسي -ژئودزي ،نقشه برداري مهندسي -مكانيسيستم اطالعات  ،نقشه برداري مهندسي  نقشه برداري
  سنجش از دور ،مهندسي نقشه برداري

مهندسي  -سازه هاي هوايي ،مهندسي هوافضا -جلوبرندگي ،مهندسي هوافضا -ديناميك پرواز و كنترل ،مهندسي هوافضا  هوافضا
  مهندسي هوافضا، آيروديناميك -مهندسي فضايي ،هوافضا

  و رباتيكز هوش مصنوعي ،مهندسي كامپيوتر  كامپيوتر
متالوژي و مواد، مهندسي  -مهندسي متالوژي و مواد، خوردگي و مهندسي سطح -متالوژي و مواد، مواد پيشرفتهمهندسي   موادمهندسي و علم 

  شكل دادن فلزات و مواد
  ماده چگال ،فيزيك -هسته اي ،فيزيك  فيزيك
رياضي  – آناليز عددي ،رياضي كاربردي -(توپولوژي) هندسه ،محض رياضي -آناليز ،محض رياضي -جبر ،محض رياضي  رياضي

  كاربردي، تحقيق در عمليات 
  شيمي، شيمي آلي – شيمي تجزيهشيمي،  -معدنيشيمي شيمي،   شيمي

  

  شرايط پذيرش

  شرايط عمومي -الف

  16با ميانگين كل حداقل  كارشناسي پيوستهمدرك  .1
 ( بدون احتساب نمره پايان نامه) 17مدرك كارشناسي ارشد با ميانگين كل حداقل  .2

 و بعد از آن) 96-97سال( دانش آموختگان نيمسال دوم سال تحصيلي  2تاريخ دانش آموختگي حداكثر زمان سپري شده از  .3

دانشگاه هاي آزاد اسالمي، پيام نور، جامع علمي كاربردي،  كارشناسي ارشدو  كارشناسيدانش آموختگان و دانشجويان هر يك از مقاطع  .4
 نمي باشند.، و نيمه حضوري مجاز به ارائه درخواست دوره هاي الكترونيكي و مجازيدانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي، 

  نخواهد شد.رك اين دسته از دانشجويان در صورت ارائه درخواست بررسي نخواهد شد و وجه پرداختي نيز عودت داده مدا



و يا ميانگين كل (بدون احتساب پايان نامه) مقطع كارشناسي  16در مورد متقاضياني كه ميانگين كل كارشناسي پيوسته آنها كمتر از  :1 تبصره
چنانچه ميانگين همتراز باز هم كمتر از موارد طبق پرتال سازمان سنجش محاسبه خواهد شد. و  ميانگين همترازباشد،  17ارشد آنها كمتر از 

امكان 	"ضمنا. نخواهد داشت دسته از متقاضيان دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال ثبت نام اينو باشد، قابل قبول نخواهد بود اعالم شده 
  از ثبت نام نيز براي دانشگاه وجود نخواهد داشت. قبلبازپرداخت وجه ثبت نام يا محاسبه ميانگين تراز 

 نمي باشند.ه ارائه درخواست پذيرش از اين طريق دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور مجاز ب .5

: پذيرش تنها در همان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي، به تشخيص گروه 2تبصره 
  آموزشي و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.

  يك رشته مي باشند. : داوطلبان تنها مجاز به انتخاب 3تبصره 

  

  شرايط اختصاصي  -ب

 شركت در مصاحبه  .1

مطابق آيين نامه فوق الذكر( شماره  ،فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و ... از كميته هاي تخصصي و پذيرشاز كسب امتياز قابل قبول  .2
 ).و مصوبات داخلي دانشگاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 237200/21اصالحيه شماره  4تا  1و جداول  67272/21

پذيرش در مقطع دكتري. پذيرش آن دسته از افرادي كه در زمان تعيين  نيمسال اولقابل قبول حداكثر تا پايان  زبان ارائه نمره آزمون .3
 شده موفق به ارائه مدرك خود نگردند، منتفي خواهد شد. 

  نمرات و مدارك زبان قابل قبول دانشگاه
 

MSRT 
(MCHE)  

IELTS(academic) 

  
TOEFL 

Internet based  
TOEFL 

Paper based 
TOLIMO  

55  5,5  61  500  500  
 

  

توسط متقاضيان حائز  امتياز از مجموع امتيازات جداول فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه 60: كسب حداقل 1تبصره 
  براي قبولي الزامي است. شرايط با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه،

  ارائه درخواستنحوه 

ع ـانه جامـامـاز طريق س 30/01/9139 پايان روز شنبه مـورخ  حداكثر تا پس از مطالعه راهنماي ثبت نامضروري است داوطلبان واجد شرايط 
  ثبت نام نمايند. ،در محل هاي پيش بيني شده ،و بارگذاري مدارك مورد نياز ،ي( گلستان) با ورود اطالعاتـگاهـدانش

  نيازمدارك مورد 

( مربوط به كنترل شرايط *فايل مدارك را آماده نمايند. بديهي است كه بعضي از مدارك الزامي ،الزم است داوطلبان محترم قبل از شروع ثبت نام
     منجر به كسب امتياز مربوطه خواهد شد. (مربوط به شرايط اختصاصي)،و بعضي در صورت وجوداست. عمومي و مشخصات فردي) 

 * شناسنامهصفحه اول  .1
 * كارت ملي .2
 * )1399با تاييد فراغت از تحصيل حداكثر تا پايان شهريورماه مقطع كارشناسي ارشد ( گواهي فراغت از تحصيل يا اشتغال به تحصيل .3
 *گواهي فراغت از تحصيل مقطع كارشناسي .4



ر و امضا دانشگاه است. اين كارنامه مي بايست مقطع كارشناسي بدون تاييد يا مه كارنامه كليمنظور از ريز نمره، : ريز نمره كارشناسي .5
. (لطفا از بارگذاري كارنامه ترم به ترم خودداري و حداكثر دو صفحه مي باشد همه نيمسال هاي تحصيلي دانشجونشان دهنده 

گردد. چنانچه طريقه دسترسي به گزارش كارنامه كلي را نمي دانيد لطفا از آموزش دانشكده خود راهنمايي بگيريد)در كارنامه 
هنگام بارگذاري مي بايست مشخص بوده و  معدل هاو  نيمسالهاي تحصيليو  مشخصات دانشجو، نام و آرم دانشگاه بارگذاري شده

	". در غير اين صورت مدارك بررسي نخواهد شد. ضمنااز طريق فتوشاپ اضافه نگرددهيچيك از اين اطالعات حذف و يا در سيستم 

دانشگاه مواردي توسط متقاضي، اضافه گردد، تخلف محسوب شده و مستوجب برخورد  ي چنانچه به فرمت اصلي كارنامه
 *قانوني مي باشد.

بدون تاييد يا مهر و امضا دانشگاه است. اين كارنامه  ارشد مقطع كارشناسي كارنامه كليمنظور از ريز نمره،  ارشد: رشناسيريز نمره كا .6
. (لطفا از بارگذاري كارنامه ترم به ترم صفحه مي باشديك و حداكثر  همه نيمسال هاي تحصيلي دانشجو ءمي بايست نشان دهنده

رسي به گزارش كارنامه كلي را نمي دانيد لطفا از آموزش دانشكده خود راهنمايي خودداري گردد. چنانچه طريقه دست
مي بايست مشخص  معدل هاو  نيمسالهاي تحصيليو  مشخصات دانشجو، نام و آرم دانشگاه بارگذاري شدهبگيريد)در كارنامه 

. در غير اين صورت مدارك بررسي اضافه نگردداز طريق فتوشاپ هيچيك از اين اطالعات حذف و يا بوده و هنگام بارگذاري در سيستم 
چنانچه به فرمت اصلي كارنامه دانشگاه مواردي توسط متقاضي، اضافه گردد، تخلف محسوب شده و 	"ضمنانخواهد شد. 

 *مستوجب برخورد قانوني مي باشد.
 يا جوان خوارزمي/ ثبت اختراع.( حسب مورد) دانشجويي/ گواهي رتبه نهايي جشنواره خوارزمي -گواهي مربوط به رتبه نهايي المپياد علمي .7

 صفحه اول مقاله ها و نامه پذيرش آنها( در صفحه اول مقاله مشخصات ژورنال، نويسندگان درج شده باشد). .8

 مدارك مربوط به تاليف يا ترجمه( مستند ارسالي مي بايست نشان دهنده مشخصات تاليف يا ترجمه باشد، شناسنامه اثر) .9

 ه)صفح 3مه مقطع كارشناسي ارشد( حداكثر چكيده پايان نا .10

 چكيده پايان نامه مقطع كارشناسي( در صورتي كه در سيالبس موجود بوده باشد). .11

 توصيه نامه از استاد راهنما و يكي ديگر از استاداني كه داوطلب با ايشان درس گذرانده باشد. .12

 صفحه اول پايان نامه(جلد)  .13

 گواهي نمره زبان .14

 * (هشتصد هزار ريال) به صورت الكترونيكي از طريق سامانه جامع دانشگاهي( گلستان). 800000نام به مبلغ پرداخت هزينه ثبت  .15

براي رعايت حال متقاضيان محترم و در راستاي ايجاد امكان عدم مراجعه به واحدهاي اداري دانشگاه ها تا پايان يادآوري مهم:  
قادر به شروع ثبت نام در  16/01/1399تحصيل، كليه متقاضيان از تاريخ  زاغت ا، براي دريافت گواهي اشتغال يا فر98اسفندماه 

اگر متقاضي يا متقاضياني تنها ثبت نام نموده و پرداخت الكترونيكي را انجام ندهند،  ،سامانه خواهند بود. ضمن توضيح اينكه
اين امر با متقاضي بوده و هيچ اعتراضي  درخواست ايشان مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و در صورت سهل انگاري مسئوليت

پذيرفته نخواهد شد. همچنين اين اطمينان خاطر به عزيزان داده مي شود كه در صورت بروز هر مشكلي براي ثبت نام از تاريخ 
 مساعدت هاي الزم پيش بيني و اطالع رساني خواهد شد.  "،كه خارج از اختيار ايشان باشد، حتما 16/01/1399

  كيلو بايت 500حداكثر  jpgتذكر: كليه فايل هاي ارسالي در فرمت 

  نكات مهم

كليه مدارك  اصل و كپيدر صورت تاييد شرايط عمومي داوطلب و راه يابي به مرحله مصاحبه علمي، ضروري است : 1توجه 
نشگاهي، در روز برگزاري جامع داي شناسايي و نسخه كامل مدارك و سوابق آموزشي و پژوهشي بارگذاري شده در سامانه 

  ميته تخصصي بررسي و انجام خواهد شد. كمصاحبه ارائه گردد. شرايط اختصاصي و مصاحبه در 

وجه پرداختي  اطالعيه و راهنماي ثبت نام را به دقت مطالعه نماييد. پس از ثبت نام ،پيش از اقدام به بارگذاري مدارك و ثبت نام ": لطفا2توجه 
  د.بازگشت داده نمي شو



مي بايست دانش آموخته گردند. در غير اين صورت قبولي  1399حداكثر تا پايان شهريور  ،: دانشجويان نيمسال آخر در صورت پذيرش3توجه 
  آنها منتفي خواهد شد. 

شوراي آموزشي تاييد ، اعمال ظرفيتمرحله اول و مصاحبه به منزله پذيرش نهايي نمي باشد. پذيرش قطعي منوط به در : پذيرش 4توجه 
  مي باشد. تاييد سازمان سنجش آموزش كشورتوسط مراجع ذي صالح مربوط و  تاييد صالحيت عموميو  دانشگاه

  : زمان ثبت نام تمديد نخواهد شد.  5توجه 

ماس تلفني به از مراجعه حضوري و يا تاز وضوح كافي برخوردار است. بنابراين خواهشمند است  و راهنماي ثبت نام : شرايط پذيرش6توجه 
   خودداري فرماييد. "منظور پرسش مجدد موارد يا اصرار بر تغيير آن جدا

  

  نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي -1جدول 

حداقل   نحوه ارزيابي  نوع فعاليت
  امتياز

حداكثر 
  امتياز

 پژوهشي( داخلي و خارجي) مرتبط با پايان نامه -مقاالت علمي -1-1

 سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايرانگواهي ثبت اختراع مورد تاييد  -2-1

برگزيدگي در جشنواره هاي علمي معتبر بين المللي خوارزمي، فارابي، رازي و ابن  -3-1
 سينا 

  40  -  امتياز 7هر مقاله تا
 5و داخلي تا 7گواهي ثبت اختراع بين المللي تا 

  امتياز
  امتياز 7و بين المللي تا 3برگزيدگي داخلي تا 

  6  -  امتياز 3هر مقاله تا ترويجي مرتبط با پايان نامه -علميمقاالت -2
  4  -  امتياز 1و داخلي 2خارجي تا مقاالت چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر( داخلي يا خارجي)    -3
  4  - - تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي    -4
  4  - امتياز 2و بسيار خوب تا 4عالي تا كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد    -5

  40     حداقل و حداكثر امتياز قابل محاسبه
  

  نحوه محاسبه امتيازات آموزشي -2جدول 

  

مطابق با دستورالعمل اجرايي شوراي تحصيالت  مبانگبن كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي( پيوسته و نا پيوسته)-6
  تكميلي دانشگاه

-  6  

كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته( بدونميانگين-7
  احتساب نمره پايان نامه)

مطابق با دستورالعمل اجرايي شوراي تحصيالت 
  تكميلي دانشگاه

-  5  

  3  -  نيمسال كارشناسي پيوسته امتيازي ندارد8بيش از طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي-8
  3  -  نيمسال امتيازي ندارد5بيش از طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته-9

 7رتبه  -امتياز 4، 6تا  4رتبه  -امتياز 5، 3تا1رتبه برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي-10
 13و رتبه  –امتياز  2، 12تا  10رتبه  -امتياز 3، 9تا 
  امتياز 1، 15تا 

-  5  

  8  -   4مطابق جدول شماره   اشتن مدرك زبان معتبر د-11

  30    جمع
  امتيازات مصاحبه -3جدول 

  3  -  طبق نظر كميته مصاحبه كننده تسلط در تجزيه و تحليل مسايل علمي و پاسخگويي به سواالت-12
  3  -  طبق نظر كميته مصاحبه كننده  وسعت نظر، نوآوري و كارآفريني-13
  3  -  طبق نظر كميته مصاحبه كننده  شخصيت، متانت و نحوه تعامل -14
 3  -  طبق نظر كميته مصاحبه كننده نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي-15
 3  -  طبق نظر كميته مصاحبه كننده  توانايي فن بيان و انتقال مطالب-16



  15  -  طبق نظر كميته مصاحبه كننده هاي علمي اعضاي گروههمراستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويت-17
  30    جمع

  

  همترازي نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي -4جدول 

MSRT 
(MCHE) 

IELTS 
Equivalent 

TOEFL 
IBT 

TOEFL  
Computer 

TOEFL PAPER+ 
TOLIMO 

  حداكثر امتياز

100- 90  9- 7  120- 96  300- 250  680- 600  8  
89- 85  6,9- 6,5  95- 86  249- 232  599- 575  7  
84- 80  6,4- 6  85- 76  231- 213  574- 550  6  
79- 75  5,9- 5,5  75- 66  212- 196  549- 525  5  
74- 70  5,4- 5  65- 56  195- 173  524- 500  4  
69- 65  4,9- 4,5  55- 46  172- 152  499- 475  3  
64- 60  4,4- 4  45- 36  151- 133  474- 450  2  
59- 50  3,9- 3,5  35- 29  132- 113  449-425  1  

  

  *از دقت در مطالعه اطالعيه و رعايت موارد اعالم شده سپاسگزاريم.* 

  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه –با آرزوي موفقيت 


