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آنان ز دانشجويان برتر و به منظور فراهم نمودن زمینه جذب در اجرای سیاستهای هدايت و حمايت ادانشگاه تهران 

استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  شورای هدايتآيین نامه ، به استناد دكتریبرای ورود به دوره 

از بین دانش آموختگان و دانشجويان نیمسال آخر مقطع كارشناسی  ،آموزشی دانشگاهشورای داخلی و مصوبات 

های رشته ( پیوست)به شرح جدول 1044 -1041برای سال تحصیلی ،با رعايت كامل شرايط اعالم شده  ،ارشد

 .دانشجو می پذيرد ،روزانه به صورت مازاد برظرفیتنیمه متمركز، از طريق آزمون  دارای پذيرش مقطع دكتری

 : شرایط  الزم ربای  ثبت انم 
 -در رشته های حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی 17حداقل میانگین كل مدرک كارشناسی پیوسته با  دارا بودن  (1

 11رفتاری و هنر و در ساير رشته ها با میانگین كل حداقل 

 -صنعتی شريف -تهرانهای  حداقل میانگین كل قابل قبول برای مدرک كارشناسی پیوسته از دانشگاه( 1)تبصره  *

 - طباطبائی عالمه - طوسی نصیرالدين خواجه صنعتی -ايران صنعت و علم -كبیر امیر صنعتی -شهید بهشتی

با اعمال همترازی با كسر يک نمره ، و گیالناهواز  – اصفهان صنعتی -مشهد فردوسی - شیراز – تبريز -اصفهان 

 .می باشد

 در مقطع كارشناسی ارشد پايان نامه نمره بدون احتساب 17دارا بودن میانگین كل حداقل  (1

 نش آموختگان نیمسالدا)دانشجو درمقطع كارشناسی ارشد  فارغ التحصیلیدو سال از  بیش ازسپری نشدن  (2

 .   (نو بعد از آ 97-98دوم سال تحصیلی

 متقاضیان صرفا مجاز به ارائه درخواست در رشته تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی كارشناسی ارشد( 2)تبصره *

 .می باشند دخو   

، پس از بررسی در دفتر استعدادهای درخشان تقاضیان واجد شرايط م آموزشی و پژوهشی سوابق (3)تبصره *

بررسی مدارک و  پس ازد نی توانمگروههای آموزشی .  های مربوطه ارجاع خواهد شددانشکده / پرديسدانشگاه، به 

 غیر حضوریبرای مصاحبه را واجد شرايط در سامانه جامع آموزش دانشگاه، داوطلبان مستندات بارگذاری شده 

 .خواهد شداعالم دانشکد ها / ن از طريق وب سايت پرديساسامی اين داوطلبا . دندعوت نماي

 

دوره های مجازی، نیمه  کارشناسی و کارشناسی ارشدمقاطع  دانشجويان و دانش آموختگان( 0)تبصره *

 های غیر انتفاعی، دانشگاه های دولتی، پرديس های خود گردان دانشگاه ،محور حضوری يا غیرحضوری، آموزش

های وابسته به  دانشگاه فرهنگیان؛ دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی كاربردی ،

مجاز به شركت در و حوزه های علمیه های خارج از ايران  دانشگاه،  غیر دولتیهای  دانشگاه دستگاههای اجرايی،

  .فراخوان دانشگاه نمی باشند
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خوان رشته های دانشکده معارف و انديشه اسالمی، مدرک كارشناسی از حوزه های برای شركت در فرا( 5)تبصره *

 .علمیه قابل قبول است

ری ردساماهن جامع  رك الزم جهت بارگذا  : آموزشمدا
  پژوهشی و علمی آموزشی، سوابقيک نسخه از (cv) 

 مقطع كارشناسیو ريز نمرات تايید شده  پايان تحصیالت یگواه 

 و ريز نمرات تايید شده كارشناسی ارشد  تحصیالتپايان  گواهی 

  پايان نامه عنوانگواهی صورتجلسه دفاعیه پايان نامه كارشناسی ارشد با درج نمره و 

  شااغل باه   دانشاجويان  )باا ككار معادل     31/41/99گواهی اشتغال به تحصیل مبنی بر دفاع از پايان نامه تا تاريخ

 (كارشناسی ارشد تحصیل

 مجالت در (چاپ شده يا دارای تايیديه چاپ)مستخرج و مرتبط با پايان نامه پژوهشی/ علمی مقاالت بارگذاری 

 .مورد تايید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  مورد تايید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ) ساير مدارک و سوابق پژوهشی معتبر مثل گواهی ثبت اختراع

  .ترويجی –ارائه شده در كنفرانس ، مقاالت علمی  قاالت، م( ايران يا مراجع معتبر بین المللی

  ،گواهی های افتخارات علمی و آموزشی مثل رتبه برتر آزمون سراسری در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد

 (خوارزمی ، فارابی ، رازی ، ابن سینا و غیره)المپیادهای علمی دانشجويی، جشنواره های علمی ملی معتبر 

  گواهی مدرک زبان عمومی 

مورد تايید اداره كل  پذيرفته شدگانی كه مدرک زبان را دارا نمی باشند ملزم هستند مدرک قابل قبول زبان عمومی **

 . را تا قبل از برگزاری آزمون جامع ارائه نمايندخدمات آموزشی دانشگاه تهران 

 

 سامانه ثبت نام الکترونیکیاز طريق درگاه فقط  ريال 000/200/1واریز مبلغ 

 

 .به همراه داشتن اصل كليه مدارك بارگذاری شده برای متقاضيان واجد شرايط، به هنگام مصاحبه الزامي است

  : نحوه اراهئ ردخواست
 17/42/1044مورخ اداری وقتپايان  تا   40/42/1044از تاريخ  پس از مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام، محترم متقاضیان 

  ؛و دريافت شناسه كاربری و رمز عبور   ems1.ut.ac.ir به آدرس دانشگاه آموزشجامع  سامانهتوانند با مراجعه به  می

  .ثبت نام نمايند وبار گذاری  مدارک مورد نیاز را اطالعات و

 صورت امتیاز آن بند به  اسکن اطالعات و مدارک بارگذاری شده می بايست كامال خوانا باشند، در غیر اين( 1)تبصره *

 .متقاضی تعلق نمی گیرد  

 مسئولیت تبعات ناشی از وجود هرگونه مغايرت بین مدارک و اطالعات بارگذاری شده با اصل مدارک ارائه ( 7)تبصره *     

 .شده در روز مصاحبه بر عهده متقاضی می باشد       

 



به دانشگاه ها جهت  شاغل به تحصیل  حضوری دانشجويانعدم امکان مراجعه به شرايط فعلی كشور و با توجه   -

پس از عادی شدن  صاحبه بالمانع می باشد و ها بدون تايیديه و مهر آموزش دانشگاه مربوطه تا زمان م يه ؛ فرمتايید

داوطلبان . شرايط فرم های مذكور بايستی ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل به صورت الکترونیکی ارسال گردد

صورت نادرست بودن اطالعات، فرد از لیست متقاضیان در. عمل آورندبهرا تکمیل فرم ها نهايت دقت  موظفند در

 .حذف خواهد شد

 

اطالع رسانی به . در سال جاری خواهد بود نیمه متمركزدكتری تاريخ مصاحبه ها همزمان با مصاحبه های آزمون ** 

  www.academics.ut.ac.irمعاونت آموزشی دانشگاه به نشانی داوطلبان منحصرا از طريق پايگاه اينترنتی 

به  ،اطالعیهتغییراحتمالی در يا هرگونه مکان برگزاری مصاحبه  واطالع از زمان  جهتداوطلبین لذا  .می پذيرد صورت 

 .نمايند مراجعهدانشکده های ثبت نامی / و وبگاه پرديس  مذكورسايت 

 :مهم تتذکرا  * 
های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه بر اساس جدول ارزشیابی و طبق فعالیت برای امتیاز  144 از 14كسب حداقل .  1

 .امی استی آموزشی دانشگاه برای پذيرش الزدستورالعمل مصوب شورا

ها  ساير مؤسسات و دانشگاهدانشگاه تهران يا متقاضی نبايد در زمان ارايه تقاضای پذيرش، دانشجوی مقطع دكتری  .2

 .باشد

موزشی دانشگاه  اعالم خواهد ، از طريق وبگاه معاونت آدانشکده / پس از اعالم پرديس شده  اسامی نفرات پذيرش. 3

 .شد

 قبولی وی ؛فارغ التحصیل نگردد 1044در صورت پذيرش، چنانچه تا پايان شهريور شاغل به تحصیل انشجوی د. 0

  .خواهد شد منتفی

 .برای داوطلبان ايجاد نمی نمايد ی را برای پذيرش در دانشگاهارسال مدارک، ثبت نام و انجام مصاحبه حق. 5

مدارک صورت دقیق بارگذاری و مهلت تعیین شده   درطریق ثبت نام الکترونیکی ، بررسی درخواست ها تنها از 

 . ترتیب اثر داده نخواهد شد  ،ت های خارج از آن به درخواس. خواهد گرفت

 . مسترد نمی گردد در هر مرحله  صراف و يا عدم پذيرشوجه پرداختی در صورت ان

شیوه نامه ثبت نام دقت الزم  به كلیه داوطلبان توصیه می گردد قبل از واريز هزينه نسبت به مطالعه كامل 

 .بعمل آورند

 

معاونت آموزشی دااگشنه تهران.                                                                                                                                                                             
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