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تکمیلیتحصیالتکلاداره

1394فروردین



خدانامبه

22/2/77مورخ 419هاي درخشان مصوب جلسه استعدادهاي حمایت و هدایتدر اجراي سیاست
قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، 2ماده بخش ج از 5شوراي عالی انقالب فرهنگی و بند 

ریزي براي مجلس شوراي اسالمی مبنی بر برنامه18/5/83وب جلسه مورخ ّتحقیقات و فناوري مص
-هاي راهبردي کشور در حوزهشناسایی و حمایت از استعدادهاي درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مبنی جقانون برنامه پن18هاي مختلف علوم و نیز در اجراي ماده
آوران علمی و فناوري و به منظور تسهیل ادامههاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوبر حمایت

: شودزیر تدوین مینامۀتحصیل برگزیدگان علمی، شیوه

:تعاریف

؛وزارت علوم، تحقیقات و فناوري:وزارت
؛درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهاي شوراي هدایت استعداد: شوراي هدایت
؛سازمان سنجش آموزش کشور: سازمان سنجش
چه راهنماي انتخاب هاي محل تحصیل مندرج در دفترهر یک از کد:کد رشته محل تحصیل

هاي تحصیلی در سال ورود دانشجو؛هرشت
دانشگاه ارومیه: دانشگاه  .

- صد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشیدانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست در: 1ماده
ارشد آموختگان دوره کارشناسیپژوهشی دوره روزانه دکتري خود در هر کد رشته محل را از بین دانش

که تا پایان ارشد داخل یا دانشجویان دوره کارشناسی(یید وزارت مورد تأداخل کشور و روزانه یا شبانه 
به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر، ) آموخته شوندشهریور ماه سال درخواست پذیرش، دانش

:پذیرش کند

؛آموختگی متقاضی نگذشته باشدتاریخ دانشبیش از دو سال از تا پایان شهریور ماه سال پذیرش،:1- 1



و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست پژوهشیهاي آموزشی، امتیاز از فعالیت70کسب حداقل :2- 1
؛)بخش امتیازات پژوهشی، الزامی است1امتیاز از ردیف 7کسب حداقل (

بدون احتساب نمره (یا باالتر 17یا باالتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 16داشتن میانگین کل :3- 1
؛ارشددر دوره کارشناسی)نامهپایان

قبل از آزمون جامع دکتري ) هایا معادل آن در سایر آزمون(MSRTاز آزمون 50کسب حداقل نمره :4- 1
؛)نامه دوره دکتري مصوب وزارتمطابق با آیین(

.نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی استآموختگان حائز شرایط این شیوهپذیرش دانش:تبصره

شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اقدام تواند فقط یک بار تا اولدانشگاه می:2هدما
یید صالحیت عمومی به سازمان وسط معاون آموزشی دانشگاه براي تأشدگان باید تاسامی پذیرفته. نماید

.سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تایید سازمان مذکور است

هاي تحصیلی مرتبط با رشته همان رشته تحصیلی یا رشتهنامه، در پذیرش افراد مشمول این شیوه:3ماده
ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی تحصیلی دوره کارشناسی

.پذیر استدانشگاه امکان

.نامه مجاز نیستتغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این شیوه:4ماده

حداکثر (، امتیازات آموزشی )امتیاز40حداکثر (دهی به داوطلبان بر اساس امتیازات پژوهشی امتیاز:5ماده
.پذیردانجام میپیوست3تا 1مطابق با جداول ) متیازا30حداکثر (حبه و امتیازات مصا) امتیاز30

شوراي گرایش منوط به موافقت شوراي گروه مربوط و تایید ـپذیرش دانشجو در هر رشته:6ماده 
.تحصیالت تکمیلی دانشگاه است

هاي درخشان دانشگاه، براي بررسی و پروندة تمامی متقاضیان پس از بررسی اولیه در دفتر استعداد:7ماده 
شود و پس از بررسی، به انضمام هاي مربوط ارسال میهاي آموزشی، به دانشکدهدهی در گروهامتیاز

اي تحصیالت تکمیلی دانشکده براي طرح، تصویب و اعالم صورتجلسه گروه آموزشی و صورتجلسه شور
.شودگشت داده مینتایج به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه باز



نامه به سازمان سنجش، با تایید شوراي تحصیالت تکمیلی پذیرش و معرفی افراد مشمول این شیوه:8ماده 
.پذیر استدانشگاه امکان

هاي متقاضیان ها و اعتراضدانشگاه تنها مرجع رسیدگی به درخواستشوراي تحصیالت تکمیلی:9ماده 
.باشدمی

.باشدنامه به عهده شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه میتفسیر مواد این شیوه:10ماده 

هاي درخشان در دوره تحصیلی نامه پذیرش بدون آزمون استعدادنامه بر اساس آییناین شیوه:11ماده 
در یک 16/12/1393مورخ 237200/21و اصالحیه شماره ) 18/4/1393مورخ 67272/21شماره( دکتري 
به تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی 30/1/1394تبصره تنظیم شده و در تاریخ 1ماده و 11مقدمه، 

مول این هاي قبلی براي متقاضیان مشنامهاالجرا است و آییننامه از تاریخ ابالغ الزماین شیوه. دانشگاه رسید
. گرددنامه لغو میشیوه

)امتیاز40و حداکثر (نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی -1جدول 

حداقل نوع فعالیتردیف
امتیاز

حداکثر 
امتیاز

امتیاز نحوه ارزیابی
مکتسبه

) داخلی و خارجی(پژوهشی -مقاالت علمی-11-1
مرتبط با پایان نامه

پژوهش گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان -1-2
هاي علمی و صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره هاي علمی معتبر بین -1-3
المللی خوارزمی، فارابی، رازي و ابن سینا

امتیاز7هر مقاله تا -40امتیاز7
گواهی ثبت اختراع بین المللی -

امتیاز5و داخلی تا 7تا 
و بین 3برگزیدگی داخلی تا -

امتیاز7المللی تا 

امتیاز3هر مقاله تا امتیاز6-ترویجی مرتبط با پایان نامه-علمیمقاالت 2
داخلی یا (مقاالت چاپ شده در کنفرانس هاي معتبر3

)خارجی
امتیاز1تاو داخلی2خارجی تا امتیاز4-

-امتیاز4-تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی4
2و بسیار خوب تا 4عالی تا امتیاز4-کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد5

امتیاز
740حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

.گیردء مورد بررسی و ارزیابی قرار میارتقانامۀبر اساس آیین1جدول 4و 3، 2، 1هاي امتیاز ردیف*



نحوه محاسبه امتیازات آموزشی-2جدول 

حداکثر نوع فعالیتردیف
امتیاز

امتیازات نحوه ارزیابی
مکتسبه

امتیاز، 1تا؛ 99/17تا 17امتیاز، 5/0تا ؛ 99/16تا 16امتیاز2)پیوسته و ناپیوسته(میانگین کل دوره کارشناسی1
امتیاز2تا؛ 20تا 19امتیاز و 5/1تا؛ 99/18تا 18

امتیاز، 4تا ؛ 1هاي رتبهدانشگاهدانشگاه ارومیه و امتیاز4کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی2
هاي رتبه امتیاز و دانشگاه3تا ؛ 2هاي رتبه دانشگاه

امتیاز1تا ؛ 3

بدون (میانگین کل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته3
)تامه احتساب نمره پایان

امتیاز 5/1تا ؛ 99/18تا18امتیاز، 1تا ؛ 99/17تا 17امتیاز2
امتیاز2تا  ؛ 20تا 19و 

امتیاز، 3تا ؛1هاي رتبه دانشگاه ارومیه و دانشگاهامتیاز3کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد4
هايامتیاز و دانشگاه2تا ؛2هاي رتبه دانشگاه

امتیاز1تا ؛3رتبه 

2نیمسال 7امتیاز، 3نیمسال 6: کار شناسی پیوستهامتیاز3طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 5
نیمسال امتیازي 8امتیاز و بیش از 1نیمسال 8امتیاز، 
.                                              ندارد

نیمسال 4امتیاز، 3نیمسال 3: کارشناسی ناپیوسته
.نیمسال امتیازي ندارد4امتیاز و بیش از 5/1

1نیمسال 5امتیاز، 5/2نیمسال 4امتیاز، 3نیمسال 3امتیاز3ناپیوستهطول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 6
.نیمسال امتیازي ندارد5امتیاز و بیش از 

تا7امتیاز، رتبه 4، 6تا4امتیاز، رتبه 5، 3تا1رتبهامتیاز5برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی7
، 15تا 13امتیاز و رتبه2، 12تا 10امتیاز، رتبه 3، 9
امتیاز1

4طبق جدول شماره امتیاز8داشتن مدرك زبان معتبر8

امتیاز30جمع

نیمسـال و  9ریـزي آمـوزش عـالی در دوره کارشناسـی بـراي      شوراي برنامـه هایی که طبق مصوبۀرشته*
ـ  آموختگان دوره دانشاند،نیمسال تصویب شده5ته براي کارشناسی ارشد ناپیوس وستهـکارشناسی ارشـد پی

-نامه خود دفاع نکردهو دانشجویان شاغل به تحصیل که از پایان)نیمسال تحصیلی 12با حداکثر سنوات( 

.مند شوندبهره2جدول 6و 5هاي توانند از مجموع امتیازات ردیفکننده میمصاحبهبا نظر کمیتۀاند،



امتیازات مصاحبه- 3جدول شماره 

امتیاز مکتسبهحداکثر امتیازشاخص ارزیابیردیف
طبق نظر کمیته مصاحبه 

کننده
امتیاز3تسلط در تجزیه  و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سواالت1
امتیاز3وسعت نظر، نوآوري و کارآفرینی2
امتیاز3شخصیت ، متانت و نحوه تعامل3
امتیاز3رشته تحصیلینگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با 4
امتیاز3توانایی فن بیان و انتقال مطالب5
امتیاز15همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت هاي علمی اعضاي گروه6

30جمع

کننده و گروه آموزشی مربوط محاسبه مصاحبه، بر اساس راي کمیتۀ3جدول شماره هايامتیاز تمام ردیف*
.شودمی

همترازي نمرات آزمون هاي ملی و بین المللی زبان انگلیسی- 4جدول شماره 

MSRT
(MCHE)

IEALTS
EQUIVALENT

TOEFL
IBT

TOEFL
COMPUTER

TOEFL PAPER
+TOLOMOحداکثر امتیاز

100 -900/9-7120 -96300 -250680 -6008
89-859/6-5/695-86249 -232599 -5757
84-804/6-685-76231 -213574 -5506
79-759/5-5/575-66212 -196549 -5255
74-704/5-565-56195 -173524 -5004
69-659/4-5/455-46172 -152499 -4753
64-604/4-445-36151 -133474 -4502
59-509/3-5/335-29132 -113449 -4251


