
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 بسمه تعالی

 کتزای تخصصیپذیزش بذين آسمًن د فزاخًان

 1044-1041 مزان اًَاس بزای سال تحصیلی چداوطگاٌ ضُیذ 

 تذينپزیشش   وامٍ آییه سیاست َای حمایت ي َذایت اص داوطجًیان تشتش ي تٍ استىاد دس ساستای اجشای اًَاص داوطگاٌ ضُیذ چمشان              

داوطجًیان بزتز ديرٌ  داوص آمًختگان ي اص تیه ،وامٍ خًديمطاتق تا ضیًٌ دکتشای تخػػی دسخطان دس ديسٌ آصمًن استعذادَای

تٍ غًست  دکتشای تخػػیمقطع  ديسٌ سيصاوٍ ایتش1044-1041سال تحصیلی  تشای ارضذ مًرد تاییذ يسارت عتفکارضىاسی 

 . می پزیشد داوطجًماصاد تش غشفیت پزیشش تا آصمًن ي تا سعایت ضشایط صیش 

  شزایط هتقاضی بزای ارایِ درخَاستحذاقل 

  تعذیل وامٍ( دس ديسٌ  کاسضىاسی اسضذ )تذين احتساب ومشٌ پایان 11میاوگیه کل دس ديسٌ کاسضىاسی ي  11میاوگیه کل داضته(

َا در رضتٍ مزتًطٍ طثق وظز گزيٌ آمًسضی امنان پذیز  تزاسی داوطگاٌ معذل در َز یل اس ديرٌ َای مذمًر تا اعمال ضزیة َم

 است(

  آمًختگی متقاضی وگذضتٍ باضذ.داوصبیص اس دي سال اس تاریخ 

  جدول ارسشيابي داوطلبان پذیزش بدون آسمون "َای آمًصضی، پژيَطی ي مػاحثٍ مطاتق اص فعالیتامتیاس  14کسب حذاقل

 ضمیمٍ ضذٌ تٍ اوتُای ایه فشاخًان الضامی است.  "دكتزي

الملل َای تیهؼیشاوتفاعی ي پشدیس –س، آصاد اسالمی، ؼیشديلتی َای پیام وً : داوطگاٌ ضُیذ چمشان اًَاص اص داوطجًیان داوطگا1ٌتثػشٌ 

 ومایذ. )خًدگشدان( ي جامع علمی کاستشدی تشای پزیشش تذين آصمًن استعذادَای دسخطان دس ديسٌ دکتشی پزیشش ومی

 ًکات هْن ٍ قابل تَجِ هتقاضیاى

َای تحػیلی مشتثط تا سضتٍ تحػیلی ديسٌ کاسضىاسی اسضذ متقاضی، تٍ وامٍ،  دس َمان سضتٍ تحػیلی یا سضتٍپزیشش افشاد مطمًل ایه آییه -

 پزیش است.تطخیع گشيٌ آمًصضی ي تأییذ ضًسای آمًصضی داوطگاٌ امکان

 وامٍ، مجاص ویست.تؽییش سضتٍ یا محل تحػیل افشاد پزیشفتٍ ضذٌ تش اساس ایه آییه -

 ، تشتیة اثش دادٌ وخًاَذ ضذ.تٍ تقاضاَای واقع ي مخذيش -



 

 هذارک هَرد ًیاس

 فشم دسخًاست استفادٌ اص سُمیٍ پزیشش تذين آصمًن دس مقطع دکتشی  تشخط )آوالیه(  تکمیل -1

 ديسٌ کاسضىاسی ي کاسضىاسی اسضذت تأییذ ضذٌ سیض ومشا -2

 التحػیل( )تشای داوطجًیان فاسغ ديسٌ کاسضىاسی اسضذي چکیذٌ پایان وامٍ فتًکپی غفحٍ وتیجٍ اسصضیاتی پایان وامٍ   -3

َای آمًصضی ي پژيَطی متقاضی )فشم ضمماسٌ دي( اساهمٍ مسمتىذات دس کلیمٍ ممًاسد ضمشيسی        تکمیل فشم مطخػات تفػیلی اص فعالیت  -4

 است.

   یا پزیشش قطعی سسمی تا رکش دقیق تاسیخ ي ضماسٌ چاج یک وسخٍ اص مقاالت چاج ضذٌ -5

   دکتشی داوطگاٌ ضُیذ چمشان اًَاص ذين آصمًنوامٍ پزیشش ت اساهٍ سایش مذاسک امتیاصآيس تشای دايطلة تش اساس ضیًٌ -6

 ضىاسىامٍ اتغفحاص تمامی فتًکپی  -7

 فتًکپی کاست ملی -8

 اساهٍ گًاَی مثىی تش تالماوع تًدن ادامٍ تحػیل تٍ لحاظ خذمت سشتاصی دايطلثیه مشد -9

 فتًکپی داوطىامٍ مقطع کاسضىاسی ي کاسضىاسی اسضذ یا تأییذیٍ مذسک تحػیلی -11

 استادان ديسٌ کاسضىاسی اسضذ )پس اص دعًت تٍ مػاحثٍ(معشفی وامٍ علمی اص  -11

 تػًیش ومشٌ آصمًن صتان اوگلیسی )دس غًست داضته(   -12

تاومک ملمی    4001072703022624( تٍ حسماب ضمماسٌ   غیز قابل استزداد) ریال 1200000اغل فیص تاوکی ياسیضی تٍ مثلػ  -13

ضممعثٍ ضممُش داوطممگاَی تىممام ساتممط متمشکممض يجممًٌ تشگممضاسی ديسٌ َممای خمماظ داوطممگاٌ ضممُیذ چمممشان اَممًاص تممٍ ضىاسممٍ ياسیممض               

 460100004001072703022624IR ي یا ياسیض تٍ ضماسٌ ضثا 375072757117000000000000000056

ل اس ارایِ درخَاست ٍ ٍاریش ٍجِ بلذا ق شذ.بِ ّیچ عٌَاى هستزد ًخَاٌّذ  هذارک ارسالی ٍ ٍجِ ٍاریشی: تذکز هْن 

 ًسبت بِ هطالعِ کاهل شزایط پذیزش دقت السم را هبذٍل فزهاییذ.

 تسْیالت:

تًاوىذ مطاتق دس غًست احشاص ضشایط می گًاَی پذیزش بذين آسمًن، پزیشفتٍ ضذگان وُایی تذين آصمًن عاليٌ تش دسیافت

تٍ عضًیت ایه دفتش دسآمذٌ ي  یک سالوامٍ عضًگیشی استعذادَای دسخطان داوطگاٌ ضُیذ چمشان اًَاص تٍ مذت مادٌ َطت ضیًٌ

مىذ ضًوذ. عیه مادٌ َطت عضًگیشی جُت تُشٌ تشداسی دس ریل آيسدٌ اعضای دفتش تُشٌ کاسگاٌ َای متىًع، تسُیالت ي جًایض اص

 ضذٌ است.

باا   تًاوىمذ  یاتىذ ممی  وامٍ پزیشش تذين آصمًن استعذادَای دسخطان تٍ مقطع دکتشی ساٌ میداوطجًیاوی کٍ اص طشیق آییه  -8مادٌ  "

تحػیل تٍ عضًیت دفتش حفع ي  ايل دس سال ي پس اص تشسسی يتاییذ دفتش استعذادَای دسخطان داوطگاٌ، ارایٍ درخًاست کتبی

 "َذایت استعذادَای دسخطان داوطگاٌ دسآیىذ.



 

 :هزاحل پذیزش

 :سآدربِ پزتال اص طشیق صزفا 15/12/1344 تا تاسیخحذاکثش  مذاسک خًد سا متقاضیان تایذ -1

https://derakhshan.scu.ac.ir/phd مایىذ. و سسالا 

 ي اص فشایىذ تشسسی کىاس گزاضتٍ خًاَىذ ضذ.وطذٌ تٍ تقاضاَای واقع ي مخذيش تٍ َیچ عىًان تشتیة اثش دادٌ  -2

 ضذ. وخًاَذتٍ دسخًاست َای سسیذٌ پستی ي یا حضًسی تشتیة اثش دادٌ  -3

تاسگزاسی  "وامٍ پذیزش بذين آسمًن استعذاَای درخطان داوطگاٌ ضُیذ چمزان اًَاس ضیًٌ"اسصیاتی مذاسک تش اساس  -4

 َذ ضذ.َای پشتال مذیشیت استعذادَای دسخطان داوطگاٌ ضُیذ چمشان اًَاص، اوجام خًا وامٍ ضذٌ دس تخص آییه

َا جُت اوجام مػاحثٍ دعًت خًاَىذ  َای آمًصضی داوطکذٌ داوطجًیاوی کٍ دس اسصیاتی ايلیٍ امتیاصات الصم سا کسة ومایىذ اص طشیق گشيٌ -5

 ضذ. 

تًسط داوطگاٌ ضُیذ چمشان اًَاص ي اص  ،س اص تشسسی مذاسک ي مػاحثٍ ياجذیه ضشایطپي لیست ايلیٍ پزیشفتٍ ضذگان َا  وتایج اسصیاتی -6

اعالم  http://scu.ac.ir/web/derakhshanدفتش حفع ي َذایت استعذادَای دسخطان داوطگاٌ  تٍ آدسس  ،شیق يتگاٌ داوطگاٌط

 خًاَذ ضذ.

َای اسصضیاتی جُت تأییذ وُایی تٍ  پس اص قثًلی دس مػاحثٍ ي پزیشش تًسط گشيٌ تخػػی مشتًطٍ،  اسامی پزیشفتٍ ضذگان تٍ َمشاٌ فشم -7

قثل اص  است کٍ تطکیل پشيوذٌ ي دعًت تٍ مػاحثٍ َیچ گًوٍ حقی تشای دايطلة سيضهساصمان سىجص ي آمًصش اسسال خًاَىذ ضذ. 

 ایجاد وخًاَذ کشد. ًصش کطًستاییذ تًسط ساصمان سىجص آم

 

 دفتز حفظ ٍ ّذایت استعذادّای درخشاى                                                                                                                       

 داًشگاُ شْیذ چوزاى اَّاس                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ارسشيابي داوطلبان پذیزش بدون آسمون دكتزيفزم 

 ًحَُ هحاسبِ اهتیاسات پژٍّشی -1جذٍل شوارُ 

حذاقل  وًع فعاليت ردیف

 امتياس

حذامثز 

 امتياس

امتياس  وحًٌ ارسیاتی 

 منتسثٍ

پضيَطی ) داخلی ي خارجی( مزتثط تا  –مقاالت علمی  1-1 1

 پایان وامٍ

َای علمی گًاَی ثثت اختزاع مًرد تایيذ ساسمان پضيَص 1-2

 ي صىعتی ایزان

المليی َای علمی معتثز تيهتزگشیذگی در جطىًارٌ 1-3

 راسی ي اته سيىا(  ،فاراتی ، )خًارسمی

 

 

 

 امتياس 7

 

 

 

 امتياس  40

 امتياس مطاتق آیيه وامٍ ارتقاء 7َزمقالٍ تا  -

امتياس ي  7گًاَی ثثت اختزاع تيه المللی تا  -

 امتياس 5داخلی تا 

 امتياس 7ي خارجی تا  3تزگشیذگی داخلی تا  -

 

  امتياس مطاتق آیيه وامٍ ارتقاء 3َز مقالٍ تا  امتياس 6 - مقاالت علمی ـ تزيیجی مزتثط تا پایان وامٍ 2

  امتياس 1ي َز مقالٍ داخلی  2َز مقالٍ خارجی تا  امتياس 4 - مقاالت چاج ضذٌ در مىفزاوس معتيز )داخلی یا خارجی( 3

  - امتياس 4 - تاليف یا تزجمٍ متاب مزتثط تا رضتٍ تحصيلی 4

  امتياس 2ي تسيار خًب تا  4عالی تا  امتياس 4 - ميفيت پایان وامٍ مارضىاسی ارضذ 5

  امتياس 2َز پزيصٌ تحقيقاتی تا ارائٍ گًاَی معتثز  امتياس 6 - َای تحقيقاتی پزيصٌ 6

   04 7 حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

 

 ًحَُ هحاسبِ اهتیاسات آهَسشی  – 2جذٍل شوارُ 

حذامثز  وًع فعاليت ردیف

 امتياس

امتياس  وحًٌ ارسیاتی 

 منتسثٍ

)پيًستٍ ي ي ميفيت داوطگاٌ محل تحصيل ديرٌ مارضىاسی ياوگيه ملم 7

 واپيًستٍ(

  مطاتق تا دستًرالعمل اجزایی ضًرای تحصيالت تنميلی داوطگاٌ امتياس  6تا 

 ي ميفيت داوطگاٌ محل تحصيل ديرٌ مارضىاسی ياوگيه ملم 8

 ارضذواپيًستٍ )تذين احتساب ومزٌ پایان وامٍ(

  تا دستًرالعمل اجزایی ضًرای تحصيالت تنميلی داوطگاٌمطاتق  امتياس 5تا 

ويمسال مارضىاسی  4ويمسال مارضىاسی پيًستٍ ي تيص اس  8تيص اس  امتياس 3 اسیطًل مذت تحصيل در ديرٌ مارضى 9

 واپيًستٍ امتياسی وذارد.

 

  امتياسی وذاردويمسال  5تيص اس  امتياس 3 طًل مذت تحصيل در ديرٌ مارضىاسی ارضذ واپيًستٍ 10

امتياس رتثٍ  3   9تا  7امتياس رتثٍ  4 ،6تا  4رتثٍ    امتياس 5 ،3تا  1رتثٍ  امتياس 5 تزگشیذگان المپيادَای علمی داوطجًیی 11

 امتياس1، 15تا  13امتياس رتثٍ  2 ،  12تا  10

 

  4طثق جذيل ضمارٌ  امتياس 8 داضته مذرك ستان معتيز 12

   04 جمع

اوذ تا وظز ويمسال تصًیة ضذٌ 5ويمسال ي مارضىاسی واپيًستٍ تزای  9ریشی آمًسضی عالی در ديرٌ مارضىاسی تزای َایی مٍ طثق مصًتٍ ضًرای تزوامٍ*رضتٍ

 .مىذ ضًوذتُزٌ 10ي  9َای تًاوىذ اس مجمًع امتياس تىذٌمميتٍ مصاحثٍ مىىذٌ می

 

 

 

 



 

 

 اهتیاسات هصاحبِ  – 3جذٍل شوارُ 

 امتياس منتسثٍ طثق وظز مميتٍ مصاحثٍ مىىذٌ حذامثز امتياس ضاخص ارسیاتی ردیف 

  امتياس 3 تسلط در تجشیٍ ي تحليل مسایل علمی ي پاسخگًیی تٍ سًاالت 13

  امتياس 3 يسعت وظز وًآيری ي مارآفزیىی 14

  امتياس 3 ضخصيت متاوت ي وحًٌ تعامل 15

  امتياس 3 رضتٍ تحصيلیايراوٍ مزتثط تا ىوگزش ي اطالعات ف 16

  امتياس 3 تًاوایی فه تيان ي اوتقال مطالة 17

  امتياس 15 َای علمی اعضای گزيٌَمزاستایی سميىٍ پضيَطی دايطلة یا ايلًیت 18

  امتیاز 04 جمع
 

 

  الوللی سباى اًگلیسیّای هلی ٍ بیيّوتزاسی ًوزات آسهَى – 4جذٍل شواسُ 

MSRT 
(MCHE) 

IELTS 
Equivalent 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
Computer 

TOEFL PAPER 
TOLIMO 

 حذامثز امتياس

100-90 0/9 –7 120-96 300-250 680-600 8 

89-85 9/6-5/6 95-86 249-232 599-575 7 

84-80 4/6-6 85-76 231-213 574-550 6 

79-75 9/5-5/5 75-66 212-196 539-525 5 

74-70 4/5-5 65-56 195-173 524-500 4 

69-65 9/4-5/4 55-46 172-152 499-475 3 

63-60 4/4-4 45-36 151-132 474-450 2 

59-50 9/3-5/3 35-29 132-113 439-425 1 

 

 

 

 

 


