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وزارت  "دوره تحصیلی دکتريدر آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان " با استناد به  )س( دانشگاه الزهرا

 ، 93 /16/12خ به تاری 237200/21اصمممال یه ، 18/4/93خ به تاری 67272/21ابالغیه شمممهاره  ) فناوري علوم، تحقیقات و

متقاضیان از بین ( 16/12/1396به تاریخ  299574/2شهاره  اصال یهو   95/02/25به تاریخ 2/21/34360شهاره  اصال یه

براي  پیوسمم درد در جدول هاي من، براي ادامه تحصممید در مق د دکتري در رشممته ائز شممرایم مندرد در این فراخوان

شان( از طریق ثب  صورت بدون آزمون به 1401-402سال تحصیلی ستعداد درخ شجو  نام اینترنتی)ا صا به دان و انجام م

 پذیرد.می

 

 

در ( نامهبدون ا تساب نهره پایانو باالتر ) 17 میانگین کد وکارشناسی  مق ددر و باالتر  16 میانگین کد   کسب .1

   کارشناسی ارشد مق د

و یا میانگین کد مق د  16تبصمممرهد  در مورد متقاضمممیانی که میانگین کد کارشمممناسمممی پیوسمممته آن ا کهتر از 

سی شنا ساب  پایانکار شد )بدون ا ت شد،  17نامه( آن ا کهتر از ار سنجش  يمیانگین ههترازبا سازمان  طبق پرتال 

 محاسبه خواهد شد.

  نگذشته باشد.  31/06/1401  تا متقاضی آموختگیدانشاز تاریخ دو سالاز بیش  .2

 مقرر م ل  در یا باشممد شممده آموختهدانش علوم، وزارت معتبر هايدانشممگاه میان از ارشممدکارشممناسممی مق د در .3

 .شود آموختهدانش (31/06/1401)

هاي آزاد اسالمی، ارشد دانشگاهموختگان و دانشجویان هر یک از مقاطد کارشناسی  و کارشناسیآدانش تبصرهد

شگاه هاي الکترونیکی و مجازي ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دورهپیام نور، جامد علهی کاربردي، دان

 باشند.  ضوري مجاز به ارائه درخواس  نهی و نیهه

درد شممده در این صمما به م ابق جدول ارزشممیابی ، پژوهشممی و مهاي آموزشممیز فعالی اامتیاز 60 داقد کسممب  .4

 فراخوان.

 مرتبم با پایان نامه  الهللیمعتبر داخلی یا بینپژوهشی  علهی مقاله یک  داقد داشتن .5

 استعداد درخشان آزمون بدون پذیرش فراخوان

 دکتری مقطع

 1401-1402سال تحصیلی 

 شرایط الزم



متقاضیان باید نسخه ن ایی  باشد.با درد تاریخ دقیق چاپ مورد قبول می مقالهپذیرش چاپ  گواهی معتبر تبصرهد

 پذیرش آن ا ملغی خواهد شد. چاپ شده مقاله را در اسرع وق  ارائه دهند در غیر این صورت

ضیان، چنانچه .6 شند، معتبر زبان مدرك داراي متقا  را الزم امتیاز مندرد در این فراخوان، نامهآیین جدول با م ابق با

 زبان مدرك فاقد که متقاضیانی .از تاریخ صدور معتبر اس (پس سال  2)گواهی زبان فقم تا  کرد خواهند کسب

ستند، س  ضروري لیکن نهایند شرک  فراخوان این در توانندمی ه  آزمون از قبد تا ن ایی، پذیرش صورت در ا

 .کنند ارائه ،دانشگاه الزهرا الزم نصاب  د کسب با را خود معتبر زبان مدرك ،دکتري جامد

شته .7 صیلی یا ر شته تح شرایم در ههان ر سیپذیرش افراد واجد  شنا صیلی مق د کار شته تح شد هاي مرتبم با ر ار

 اه امکان پذیر اس .متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تائید شوراي آموزشی دانشگ

 توانند بدون آزمون وارد مق د باالتر شوند.ارشد نهیس ح کارشناسیگان مدرك  وزوي همدارند .8

 س ح کارشناسی که از طریق آزمون ورودي تحصیالتپذیرش دارندگان مدرك  وزوي هم .9

نامه پذیرش بدون آزمون در مق د اند و بر اساس آیینارشد شدهارشد( وارد مق د کارشناسیتکهیلی)کارشناسی

 پذیر اس .اخوان امکانفردکتري واجد شرایم هستند، از طریق این 

مق د نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در شده بر اساس آیینافراد پذیرفته محد تحصیدیا  تغییر رشته .10

 .مجاز نیس ، دکتريتحصیلی 

 هاي روزانه پذیرش شده و ادامه تحصید آنان رایگان خواهد بوددر دوره بدون آزمون مق د دکتري شدگانپذیرفته .11

 .شوندمشهول مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی می ،در صورت انصراف از تحصید در دوره روزانهو 

م ابق با دستورالعهد اجرایی آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان سازمان سنجش آموزش کشور  .12

توانند از تسممم یالت پذیرش بدون آزمون هین غیرایرانی اندانشمممجوی ،07/04/1400تاریخ  به 20202به شمممهاره 

 .استفاده نهایندمق د دکتري براي ادامه تحصید در استعدادهاي درخشان 

 خود را ارائه دهند. درخواس  رشته یک درمتقاضیان می بایس  فقم  .13

 .نباشد هادانشگاه و موسسات سایر در دکتري مق د دانشجوي تحصید، شروع زمان در پذیرش، صورت در .14

 صنعتی ایران باشد.هاي علهی و هرگونه ثب  اختراع باید موردتائید سازمان پژوهش .15

سینا( با .16 راکسب  دبیرخانه جشنواره یهید تائیدبرگزیدگان جشنواره هاي علهی معتبر)خوارزمی، فارابی،رازي و ابن 

 ئه نهایند.او ار

هاي پژوهشی در دس  اقدام یا اجرا شده مرتبم با رشته/گرایش تخصصی باید مورد تائید معاون  پژوهشی طرح .17

 دانشگاه مجري طرح باشد.

وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی، میراث  از وزارت راه و ش رسازي، دارندگان اثر بدید و ارزنده هنري باید تائیدیه .18

 رائه نهایند.اکسب و  را مشابه و مورد تائید هايیا سازمان فرهنگی کشور

 

 

 نیمسال گرایش رشته دانشکده

 اول  سابداري  سابداري



علوم اجتماعی و 

 اقتصادی

اقتصاد
اولتوسعه اقتصادي 

اولاقتصادسنجی

اولمسائد اجتهاعی ایران علوم اجتهاعی

علوم تربیتی و 

روانشناسی

اولبازیابی اطالعات و دانش شناسیعلم اطالعات و دانش

اول-درسی ریزيبرنامه

اول-روانشناسی تربیتی

اول-روانشناسی

هنر
دوم-پژوهش هنر

دوم-تاریخ ت بیقی و تحلیلی هنر اسالمی

م ندسی صنایدفنی و مهندسی
اولهاسازي سیستمب ینه

اوللجستیک و زنجیره تامین

فیزیک شیمی

اولنانوساختارها نانوفیزیک

اولاپتیک و لیزر فیزیک 

اولتجزیهشیهی 

ادبیات
اولمحض زبان و ادبیات فارسی

اول-زبانشناسی

اول-علوم قرآن و  دیثالهیات

یک قطعه عکس اسکن شده  .1
و کارت ملی 2. تصویر صفحه اول شناسنامه 

3. تکمیل و بارگذاري فرم درخواست  مخصوص همه متقاضیان )شماره تلفن و آدرس ایمیل الزامی میباشد(
.تکهید گرددبه صورت تایپی باید فوقکاربرگ -1تبصره 

. اس تبصره 2- الصاق عکس به کاربرگ ضروري 
مخصوص همه متقاضیان.  4. تکمیل و بارگذاري کاربرگ تایید معدل 

تبصــره- درصــورتیکه کاربرگ تایید معدل به فرمت مصــوب دانشــگاه محل تحصــیل دانشــجو ارائه شــود، تنها در 
مواردي قابل پذیرش است که حاوي کلیه اطالعات درخواستی در نسخه نمونه باشد. 

و ریز نمرات مقطع کار شنا سی ممهور به مهر دان شگاه  5. ت صویر مدرك یا گواهی فراغت از تح صیل دوره کار شنا سی 
محل تحصیل.

و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد ممهور به مهر  6. تصویر مدرك یا گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد 
دانشگاه محل تحصیل.

تحصیل کارشناسی ارشد از کاربرگ گواهی تایید  تبصره - متقاضیان مشغول به تحصیل، به جاي گواهی فراغت از 
معدل استفاده نمایند. 
7. بارگذاري مدارك مربوط به فعالیتهاي پژوه شی مندرج در جدول شماره 1. مدارك متقا ضیانی برر سی خواهد شد 
که حتماَ مدارك مربوط به حداقل یکی از بندهاي ردیف 1 جدول 1 را بارگزاري کرده باشـــند. گواهی اعتبار درجه 

ثبت نام الکترونیکیمدارك الزم جهت 

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub18/talent/others/moadel-farakhanphd-01-02.doc
https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub18/talent/others/darkhast-farakhanphd-01-02.docx


شی مجالت داخلی و  شده و یا پذیرش چاپ دارد ISIعلهی پژوه ضی در آن چاپ  ، باید بارگذاري که مقاالت متقا

 گردد.

 ائز این شممرایم  و کسممب رتبه در الهپیادهاي علهی دانشممجویی براي متققاضممیانی که مدرك زبان معتبر بارگذاري  .8

 هستند.

 جامد يسمممامانه طریق از پرداخ که قابد  اسممم  یالر 000/500/1 رشمممته هر در مدارك بررسمممی و نامثب  يهزینه .9

 .اس  دانشگاهی

صورت وجود د توجه      ضیهرگونه در  ضی، پرونده برنقص در مدارك متقا شد و  قی براي متقا سی نخواهد  ایجاد  ر

 .شودنهی

 

 

 

سوابق و فعالی  .1 ستندات مربوط به  صد کلیه م شا شی و پژوه س کاربرگ ) یهاي آموز تایید  ،کاربرگفرم درخوا

هاي معتبر، افتخارات، مدرك پایان نامه کارشناسی ارشد، مقاالت چاپ شده، مقاالت ارائه شده در کنفرانس ، معدل

 فراخوانبا جداول ارزشیابی مندرد در  من بق … )زبان و

متعلق به اسممتاد راهنهاي پایان نامه باید یکی از آن ا ) داقد دو توصممیه نامه از اسمماتید دوره کارشممناسممی ارشممد ارائه  .2

 به صورت پاک  دربسته و امضا شده توسم دانشجو به هیات داوران   (باشد کارشناسی ارشد متقاضی

 

 

با مراجعه به نشانی اینترنتی  22/02/1401لغای   22/1/1401متقاضیان باید ج   ثب  نام الکترونیکی از تاریخ 

.alzahra.ac.ir1http://edu  د. ب  نام و ارسال مدارك اقدام کنننسب  به انجام ث 

 درخشان به آدرس زیر اطالع رسانی خواهد شد.نتایج ن ایی از طریق سای  استعداد 

https://edu.alzahra.ac.ir/page-Talent/fa/18/form/pId 13132 

 

 

 

عه مادهپس از م ال یاز ي فراخوان، آ مدارك مورد ن کاربرگسممممازي  ید  طو تکه به نشممممانی اینترنتی  ههاي مربو  ،

 .alzahra.ac.ir1http://edu  .مراجعه کنید 

ي کاربري و رمز کلیک کنید و براي ایجاد  ساب کاربري در سامانه، شناسه "متقاضی شرک  در آزمون"روي قسه  

 خاطر بسپارید و از سامانه خارد شوید. عبور مشخصی را تعریف کرده، به

 جهت ارائه در روز مصاحبهمدارك الزم 

 متقاضیان نام فرایند  ثبت

 نام الکترونیکیثبت

http://edu1.alzahra.ac.ir/
https://edu.alzahra.ac.ir/page-Talent/fa/18/form/pId13132
https://edu.alzahra.ac.ir/page-Talent/fa/18/form/pId13132
http://edu1.alzahra.ac.ir/


     دوباره به نشانی.alzahra.ac.ir1http://edu عه کرده، به  ساب کاربري خود وارد شوید. مراج 

 اطالعات الزم را کامد کنید  و مدارك الزم را بارگذاري کنید "متقاضی شرک  در آزمون"با کلیک روي. 

 باشند. JPG د مدارك بارگذاري شده باید به فرم توجه

 کنیدهاي بعدي یادداش  و نگ داري الزم اس  کد رهگیري  و رمز عبور را براي پیگیري. 

 صادر باشد و پس از بارگذاري مدارك گواهی ررسی مدارك توسم دانشگاه میدریاف  گواهی ثب  نام منوط به ب

 شود.نهی

 

 

 

  نشده باشد، به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد بارگذاريبه مدارك ناقص و یا مدارکی که در م ل  مقرر. 

  داوطلب در هر مر له از تحصمممید  از ادامه ،بارگذاري شمممدهدر صمممورت ا راز هرگونه م لب خالف واقد در مدارك

 .تحصید جلوگیري به عهد خواهد آمد و مسئولی  عواقب آن به ع ده داوطلب خواهد بود

  آموخته انشد 31/6/1140 داکثر تا تاریخ  بایددانشجویان شاغد به تحصید در مق د کارشناسی ارشد در صورت پذیرش

 .در غیر این صورت قبولی آن ا منتفی خواهد شد ،گردند

 پذیرش ق عی نیس مصا به، به هیچ عنوان به منزله دعوت به رائه درخواس  از سوي متقاضی و ا. 

  شد ، به هیچ عنوان مسترد نخواهدواریزاشتباه در وجه پرداختی باب  بررسی پرونده بوده و در صورت عدم پذیرش و یا. 

 بود پذیر نخواهدتغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش به هیچ عنوان امکان. 

 شاغد در وزارتخانهصورت تهام وق  میهبا توجه به اینکه ادامه تحصید در مق د دکتري ب سازمان ا و باشد، داوطلبان  ها، 

 .دکننرا مبنی بر ادامه تحصید کسب موافق  کتبی و بدون قید و شرط محد کار خود  ،نامدولتی باید قبد از ثب  ن ادهاي

  اعالم  (س)اسممتعدادهاي درخشممان دانشممگاه الزهرا اداره  های  از وبگاهپس از بررسممی، اسممامی پذیرفته شممدگان علهی در

شد. خواهشهند س  از هرگونه تهاس و مراجعه غیر ضروري خودداري نهایید خواهد  سوال درمورد فراخوان  و ا هرگونه 

 د.           ارسال کنی  Talents@Alzahra.ac.irایهید نشانی  اضر را به 

 به نشانی  (س)استعدادهاي درخشان دانشگاه الزهرا اداره  های  از وبگاه هرگونه اطالع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق

( 13132form/pId/18Talent/fa/-https://edu.alzahra.ac.ir/page(  به داوطلبان  لذا ،شمممودمیانجام

صیه می صا به و یا هرگونه نکته الزم، اطالعیهتو  هاي مربوط را از طریقشود به منظور اطالع از زمان و مکان برگزاري م

 .دنکنطور منظم پیگیري هباستعدادهاي درخشان دانشگاه  اداره  های  از وبگاه

 بدون آزمون در مق د دکتري، م ابق ضممموابم وزارت علوم، ارشمممد براي ورود پذیرش ن ایی دانشمممجویان کارشمممناسمممی

پذیرد. بدی ی اس  تشکید پرونده تحقیقات و فناوري و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می

 ا و و دعوت به مصممما به، هیچگونه  قی براي داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیت

  د.سوابق داوطلبین تعیین و اعالم خواهد ش

 تذکرات مهم

http://edu1.alzahra.ac.ir/


شجو مستقر   سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیات مرکزي گزینش دان ثب  نام ق عی پس از پذیرش علهی و تائید 

از صممدور هرگونه گواهی اشممتغال به تحصممید تا  الزهرانابراین دانشممگاه در سممازمان سممنجش آموزش کشممور خواهدبود  ب

 .دریاف  این تائیدیه معذور اس 

 )س(اداره  های  از استعدادهاي درخشان دانشگاه الزهرا                                                                                        

 1401فروردین     

 

 

 

  



 

 1401سال  امتیاز( دانشگاه الزهرا  40نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی )حداکثر  -1جدول 

حداقل  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

نحوه ارزیابی)طبق نظر کمیته 

 کننده گروه آموزشی( علمی مصاحبه

امتیاز 

 مکتسبه

( بین المللی و داخلی) پژوهشیییی علمی مقاالت 1-1 1

 نامه پایان با مرتبط

 پژوهش سییازمان تایید مورد اختراع ثبت گواهی 2-1

 ایران صنعتی و علمی های

 معتبر علمی هییایدرجشییینواره برگزیییدگی 3-1

 ، خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سیناالمللیبین

7 40 

 امتیاز  7هر مقاله تا حداکثر  -

تا  -  7گواهی ثبت اختراع بین المللی 

 امتیاز  5و داخلی تا 

و بین المللی  3برگزیدگی داخلی تا  -

 امتیاز 7تا 

 

  امتیاز 3هر مقاله تا   6 - ترویجی مرتبط با پایان نامه –مقاالت علمی  2

های معتبر )داخلی یا مقاالت چاپ شده در کنفرانس 3

 بین المللی(

  امتیاز 1و داخلی تا  2بین المللی تا   4 -

  -  4 - تحصیلی تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته 4

های پژوهشی مرتبط با مشارکت در طرح 1-5 5

رشته/گرایش تخصصی منوط به داشتن تاییدیه از 

و توصیه نامه از استاد محل انجام طرح دانشگاه 

 مجری طرح

اثر بدیع و ارزنده هنری در جشنواره های معتبر  2-5

 های مرتبطملی یا بین المللی برای رشته/گرایش

 4    

  5و بسیار خوب  6عالی   6 - نامه کارشناسی ارشدکیفیت پایان 6

  - 40 7 جمع 
ند، بر اساس ارزیابی علمی کمیته علمی منتخب گروه آموزشی در نحوه امتیاز دهی به کیفیت پایان نامه برای دانشجویانی که دفاع نکرده*

 جلسه مصاحبه تعیین می گردد.

 

 امتیاز( 30نحوه محاسبه امتیازات آموزشی)حداکثر  - 2جدول 

 

حداقل  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز  نحوه ارزیابی

 مکتسبه

میانگین کل و کیفیت دانشیییگاه محل تحصییییل دوره  7

 کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته(

مطابق با نظر کمیته علمی مصاحبه کننده  امتیاز 6 -

 گروه آموزشی

 

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد  8

 پایان نامه(بدون احتساب نمره )ناپیوسته
مطابق با نظر کمیته علمی مصاحبه کننده  امتیاز 5 -

 گروه آموزشی

 

نیمسال کارشناسی پیوسته و  8بیش از  امتیاز 3 - طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 9

نیمسال کارشناسی ناپیوسته  4بیش از 

 امتیازی ندارد

 

  نیم سال امتیازی ندارد 5بیش از  امتیاز 3 - کارشناسی ارشد ناپیوسته طول مدت تحصیل در دوره 10

 امتیاز، 4: 6تا  4رتبه امتیاز،  5: 3تا  1رتبه  امتیاز 5 - برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 11

 2: 12تا 10امتیاز، رتبه  3: 9تا  7رتبه 

 امتیاز 1: 15تا  13امتیاز و رتبه 

 

  4شماره طبق جدول  امتیاز 8 - داشتن مدرک زبان معتبر 12

   30 - جمع   



 

 امتیاز( 30امتیازات مصاحبه)حداکثر  -3جدول 

 

 

 همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی -4جدول 

 

 

 امتیاز مکتسبه حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

طبق نظر کمیته علمی مصاحبه کننده 

 گروه آموزشی

  امتیاز 3 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالت 13

  امتیاز 3 نوآوری و کارآفرینیوسعت نظر،  14

  امتیاز 3 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 15

  امتیاز 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 16

  امتیاز 3 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 17

  امتیاز 15 های علمی اعضای گروههمراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت  18

  30 جمع 

MSRT 

MCHE)) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 

TOEFL PAPER 

+TOLIMO 
 حداکثر امتیاز

100-90 0/9-5/7 120-96 300-250 680-625 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 75-66 212-196 549-525 5 

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

69-65 9/4-5/4 55-46 172-151 499-475 3 

64-60 4/4-4 45-36 151-133 474-450 2 

59-50 9/3-5/3 35-29 132-113 449-425 1 




