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 بسمه تعالي                                                  

 
 

دانشگاه علم و صنعت ايران درخواست دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد براي ورود به دوره دكتري بدون  ،رساند بدينوسيله به اطالع مي
و  18/4/93مورخ  استعدادهاي درخشان يآيين نامه (و فناوري را در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقيقات استعدادهاي درخشان آزمون 

متقاضيان . دهد مورد بررسي قرار ميپيوست  5در جدول هاي اعالم شده و گرايش   در رشته و مصوبه ستاد ممتازين دوره دكتري )16/12/93
 آدرس سامانه گلستان به  وري از طريقصرفاً به صورت غيرحض 10/2/6139الي  92/1/6139 از تاريخنام اوليه خود را  ثبت دباي 

 https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm انجام دهند . 
 

 :شرايط عمومي پذيرش
 .در مقطع كارشناسي 50/15 داشتن حداقل معدل )الف
 .در مقطع كارشناسي ارشد) نامه بدون احتساب نمره پايان( 17معدل داشتن حداقل  )ب
 . الزامي استنامه  مطابق آئينو مصاحبه هاي آموزشي، پژوهشي  فعاليتامتياز از  60ب حداقل كس) ج

 .الزامي است) فعاليت پژوهشي ( 1جدول  1رديف امتياز از  7كسب حداقل :  1تبصره 
مقاالت بدون ذكر استاد . اشدتمامي مقاالت ارسال شده مي بايست با ذكر استاد راهنما اصلي دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد ب: 2تبصره 
 .ضمنا به مقاالت مقطع كارشناسي متقاضي امتيازي تعلق نمي گيرد. هيچ امتيازي نداردراهنما 

قبل از آزمون جامع دكتري  ، پس از پذيرش در دوره دكتري وها يا معادل آن در ساير آزمون MSRTاز آزمون زبان  50كسب حداقل نمره  )د
 ).دانشگاهوب نامه مص مطابق با آئين(
دانش آموختگان ( پذيرش بدون آزمون برخوردار شوند توانند از تسهيالت سال پس از فراغت تحصيل مي 2دانش آموختگان حداكثر تا  )ه

 .)به بعد 1394فروردين ماه سال 
داشتن شرايط بندهاي الف و ب با (باشند در صورتي كه جزء رتبه هاي اول، دوم و سوم ) 94ورودي (دانشجويان كارشناسي ارشد ترم چهارم  )و

الزم به ذكر است در صورتي كه تعداد هر ورودي در هر كد رشته . توانند در آزمون مصاحبه شركت نمايند مي) واحد درسي 26حداقل و گذراندن 
هاي اول و دوم و براي تعداد  هنفر باشد، رتب 10تا  6نفر باشد، صرفا رتبه اول، چنانچه ظرفيت پذيرش بين  5محل در دوره كارشناسي ارشد تا 

 .هاي اول تا سوم قابل قبول خواهد بود فر باالتر، رتبهن 11
 1هاي  رتبه(فاقد مقاالت مجالت معتبر با استفاده از رتبه دانش آموختگي ) بند الف و ب شرايط سايربا داشتن ( 93دانش آموختگان ورودي  )ز

و با داشتن حداقل دو مقاله كنفرانس معتبر كه ) 2جدول  13و  12ازات قابل اخذ در رديف هاي مطابق با امتي) و ( تعريف شده در بند   3الي 
 . باشند را كسب نمايند، مجاز به ثبت نام مي 1جدول 1رديف امتياز از  7حداقل 
و پژوهشي معتبر چاپ در صورت پذيرش نهايي مي بايست حداقل يك مقاله علمي  94و  93دانشجويان كارشناسي ارشد ورودهاي :  3تبصره

 1397شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد همراه با ذكر استاد راهنماي اصلي حداكثر تا پايان تيرماه 
.در غير اينصورت از ادامه تحصيل آنان جلوگيري خواهدشد ،ارائه كنند  

 

96-97سال تحصيلي  اطالعيه نحوه پذيرش دانشجو در مقطع دكتري
 ايران دانشگاه علم و صنعتداد هاي درخشان بدون آزمون استع از طريق آئين نامه پذيرش 
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 تم  سمدارك و شرايط الزم جهت ثبت نام در سي

 
 .1معدل دوره و يا تكميل فرم شماره گواهي فارغ التحصيلي كارشناسي به همراه  -1
 .2 گواهي فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد به همراه ريز نمرات و يا تكميل فرم شماره -2
 .ساير مدارك مطابق با موارد درخواست ثبت نام متقاضيان در سامانه گلستان -3
 .فارغ التحصيل شوند 31/6/1396بايست حداكثر تا تاريخ  متقاضيان مي -4
 . هاي همنام يا متناسب با رشته تحصيلي خود داوطلب شوند توانند در يكي از رشته متقاضيان صرفا مي -5
هاي  پرديسكاربردي و  غيرانتفاعي، جامع علمي غيردولتي، مي،آزاد اسالپيام نور،  هاي دانش آموختگان دانشگاه   -6

 . دنباش مجاز به ورود به دوره دكتري اين دانشگاه نمينامه  مطابق آئيننيمه حضوري  هاي مجازي و دوره) خودگردان(الملل ينب

. نمايد نام پرداخت مي نام در نظر گرفته شده كه داوطلب به صورت الكترونيكي در مسير ثبت ريال بابت هزينه ثبت 000/200/1مبلغ  -7
 .باشد نام به هيچ عنوان قابل استرداد نمي هزينه ثبت

 
ايي دانشجويان كارشناسي ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دكتري مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پذيرش نه

بديهي است تشكيل پرونده از سوي داوطلب به معني پذيرش . پذيرد مقررات دانشگاه و تاييد سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي
در  .ها و سوابق داوطلبين تعيين و اعالم خواهد شد تايج پس از ارزيابي و امتيازدهي به فعاليتباشد و ن قطعي وي براي انجام مصاحبه نمي

مشخص گردد كه فرد پذيرش شده فاقد شرايط آيين نامه مربوطه بوده است، پذيرش آن لغو و ) حتي زمان فارغ التحصيلي(هر زمان 
به پست الكترونيك با نام،  بروز هر گونه مشكل در انجام مراحل ثبتدر صورت  .عواقب ناشي از آن به عهده خود متقاضي خواهد بود

 .حاصل نماييد تماس gto@iust.ac.irنشاني 

دانشگاهاستعدادهاي درخشان  دفتر  
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1396نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دوره تحصيلي دكتري در سال  آئينخالصه   

نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي - 1جدول   

 حداكثر امتيازالزم حداقل امتياز نوع فعاليت رديف

1 

 چاپ شده يا تاييد پذيرش نهايي مرتبط با پايان نامه ISIمقاالت 

7 

15 

مقاالت علمي ـ پژوهشي چاپ شده يا تاييد پذيرش نهايي به 
يا  ISCنمايه شده در سايت (نامه  زبان انگليسي مرتبط با پايان

SCOPUS( 
10 

وهشي چاپ شده يا تاييد پذيرش نهايي به مقاالت علمي ـ پژ
مورد تاييد وزارت علوم، (نامه  زبان فارسي مرتبط با پايان

)تحقيقات و فناوري
8 

هاي علمي و  گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش
صنعتي ايران

و داخلي  7گواهي ثبت اختراع بين المللي تا 
امتياز 5تا   

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

 7و بين المللي تا  3برگزيدگي داخلي تا 
 امتياز

امتياز 3هر مقاله تا  -نامه ترويجي مرتبط با پايان -مقاالت علمي2  

*3 امتياز 5/1تا  امتياز و داخلي 2تا خارجي  -)داخلي يا خارجي(هاي معتبر  مقاالت چاپ شده در كنفرانس   

 4 -تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي 4

امتياز 2و بسيار خوب تا  4عالي تا -نامه كارشناسي ارشد كيفيت پايان 5  

 40 7 حداقل و حداكثر امتياز قابل محاسبه
 

 هر مقاله امتياز و 2هاي علمي به زبان انگليسي تا  ده توسط انجمنحمايت شو خارجي هاي معتبر داخلي  چاپ شده در كنفرانسهر مقاله   *
الزم به ذكر است  .تعلق مي گيردامتياز  5/1هاي علمي به زبان فارسي تا  هاي معتبر داخلي حمايت شده توسط انجمن چاپ شده در كنفرانس

گردد  1جدول  1  در رديف از حداقل امتياز الزمبخشي  د جايگزين مقاله كنفرانس مي توان 2حداكثر  ،93كه جهت دانش آموختگان ورودي 
 ).باشد قابل قبول مي 93كنفرانس فقط جهت دانش آموختگان ورودي  مقاله 2حداكثر ) زبند (مطابق شرايط (
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نحوه محاسبه امتيازات آموزشي - 2جدول   

 نحوه ارزيابيالزم  حداكثر امتيازنوع فعاليترديف

6 
انشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ميانگين كل و كيفيت د

)پيوسته و ناپيوسته(
امتياز 6  

مطابق با دستورالعمل اجرايي شوراي 
 تحصيالت تكميلي دانشگاه

7 
ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي 

)نامه بدون احتساب نمره پايان(ارشد ناپيوسته 
امتياز 5 مطابق با دستورالعمل اجرايي شوراي  

 تحصيالت تكميلي دانشگاه

امتياز 3طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي 8  
نيمسال كارشناسي پيوسته  8بيش از 

نيمسال كارشناسي  4و بيش از 
. ناپيوسته امتيازي ندارد  

امتياز 3طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد 9 . نيمسال امتيازي ندارد 5بيش از    

امتياز 5لمي دانشجوييبرگزيدگان المپيادهاي ع 10  

 4، 6تا  4رتبه . امتياز 5، 3تا  1رتبه
 10رتبه . امتياز 3، 9تا  7رتبه . امتياز

 1، 15تا  13رتبه . امتياز 2، 12تا 
.امتياز  

امتياز 8داشتن مدرك زبان معتبر  11 4طبق جدول شماره    

**12  
دانش آموختگان رتبه اول تا سوم در مقطع كارشناسي به تاييد 

مراجع ذيصالح
 

امتياز، نفر  4امتياز، نفر دوم 5نفر اول 
امتياز 3سوم   

**13  
دانش آموختگان رتبه اول تا سوم در مقطع كارشناسي ارشد به

تاييد مراجع ذيصالح
امتياز، نفر  4امتياز، نفر دوم  5نفر اول 

امتياز 3سوم   

 40 جمع

 5نيمسال و كارشناسي ناپيوسته براي  9آموزشي در دوره كارشناسي پيوسته براي ريزي  هايي كه طبق مصوبه شوراي عالي برنامه رشته
.مند شوند بهره 9و  8توانند از مجموع امتياز بندهاي  اند، با نظر كميته مصاحبه كننده مي نيمسال تصويب شده

 

جايگزين  ،مي تواند) 93هاي وديويژه ور(واجدين شرايط  2جدول 13و  12كسب شده از رديف هاي امتيازات : تبصره**       
  .گردد 1جدول  1بخشي از حداقل امتياز در رديف 
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امتيازات مصاحبه - 3جدول   

حداكثر امتيازشاخص ارزيابي رديف

امتياز 3 تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سواالت 14  

امتياز 3 وسعت نظر، نوآوري و كارآفريني 15  

نت و نحوه تعاملشخصيت، متا 16 امتياز 3   

امتياز 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط به رشته تحصيلي 17  

امتياز 3 توانايي فن بيان و انتقال مطالب  18  

امتياز 15 همراستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويت هاي علمي اعضاي گروه 19  

 30جمع

 

لمللي زبان انگليسيهاي ملي و بين ا همترازي نمرات آزمون – 4جدول   

MSRT 

 (MCHE) 

IELTS

(Equivalent) 

TOEFL

(IBT) 

TOEFL

(Computer) 

TOEFL PAPER 

(TOLIMO) 
 حداكثر امتياز

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  549-525  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 

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 
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 رشته هاي داراي پذيرش دانشجوي بدون آزمون استعدادهاي درخشان  -5جدول 

1396در سال  اندانشگاه علم و صنعت اير  

 

 رشته و گرايش نام دانشكده

 كنترل، مخابرات سيستم، و موج مخابرات ميدانالكترونيك، قدرت،  مهندسي برق

 مهندسي عمران
مهندسي محيط زيست، مهندسي  ،ژئوتكنيك، سازه، زلزلهري،مهندسي و مديريت ساخت، راه و تراب

  يت منابع آبو مديرسواحل، بنادر و سازه هاي دريايي، مهندسي 
 مهندسي صنايع مهندسي صنايع

 مهندسي مكانيك
، ) مكانيك جامدات(طراحي كاربردي ، )ديناميك ارتعاشات و كنترل، مكانيك جامدات(طراحي كاربردي 

 ساخت و توليد

 و متالورژيمهندسي مواد مهندسي مواد

 مهندسي شيمي مهندسي شيمي

 نترل عالئمكهاي ريلي،ط و سازهخ مهندسي راه آهن

 معدنيتجزيه، شيمي

 ، شهرسازيمعماري معماري و شهرسازي

 )آناليز( ، رياضي محض)تحقيق در عمليات(رياضي كاربردي رياضي
 


