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تحقيقات و  وزارت علوم، "تحصیلی دکتری پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره"نامهآیين بر اساس يبهشت ديدانشگاه شه

دستورالعمل اجرایي دانشگاه شهيد  و 16/12/93مورخ  237200/21 آن به شماره اصالحيه و 18/04/93مورخ  67272/21به شماره  فناوري

فقط در  ، هاي مشمول این فراخواندانشگاه ارشدآموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسياز بين دانش  04/02/1398 مصوب بهشتي

 پذیرد.، دانشجو مي98-99سال اول سال تحصيلي نيم

 

 04/3/98لغایت  18/2/98نام اینترنتی: ثبت 
 

 :حداقل شرایط الزم برای ارائه درخواست
 

داشتن حداقل یکی از شرایط زیر الزامی این دانشگاه،  98ذیرش بدون آزمون دکتري سال براي شرکت در فراخوان پ (1

 :است

 (.نامه)مرتبط با پایانیک مقاله علمي پژوهشي  [.1]

 باشد.  قطعي چاپ پذیرش گواهي داراي یا شده چاپ باید شده ارائه : مقاالت1تبصره 

 صریح بطور آن چاپ تحریریه بوده و زمان هيات تأیيد وردم باید شرط و قيد چاپ قطعي و بدون پذیرش گواهي :2تبصره 

 .باشد مشخص شده چاپ، دوره و شماره ذکر با

: مقاله داراي گواهي پذیرش باید حدکثر تا پایان نيمسال اول دوره تحصيلي دکتري به چاپ برسد در غير این 3تبصره 

 شود.صورت، پذیرش داوطلب لغو مي

 هاي علمي و صنعتي.پژوهش ثبت اختراع مورد تایيد سازمان [.2]

 سينا(. المللي و داخلي )خوارزمي، فارابي، رازي و ابنعلمي معتبر بين هايجشنواره برگزیدگي [.3]

 حائز رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسي و رتبه اول کارشناسي ارشد. 1هاي سطح دانشجویان دانشگاه [.4]

 

 به بعد(. 96آموختگان مهر متقاضي نگذشته باشد )دانش آموختگي مقطع کارشناسي ارشدسال از تاریخ دانش 2بيش از  (2

 .باشد دو ای کیسطح   هایدانشگاهروزانه  وستهيپ يآموخته دوره کارشناسدانش دیبا يمتقاض (3

 باشد. کیسطح  هایدانشگاهاز  يکیارشد روزانه  يآخر دوره کارشناس مسالين دانشجوي/آموختهدانش دیبا يمتقاض (4

 

 کیسطح  هایدانشگاه

 تربیت مدرس تبریز اصفهان شهید بهشتی

 صنعتی اصفهان فردوسی مشهد شیراز تهران

 عالمه طباطبایی صنعتی شریف صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صنعتی امیر کبیر

    رانیعلم وصنعت ا

 قابل بررسي است. هنر اصفهان، کرمان و یزدهنر اسالمی تبریز، هاي عالوه بر فهرست فوق تقاضاي دانشجویان دانشگاهرشته معماری  براي متقاضيان
 

 سطح دو یهادانشگاه

 بیرجند بوعلی سینا الزهرا ارومیه

 سیستان و بلوچستان زنجان رازی خوارزمی

 شهید چمران اهواز شهید باهنر کرمان مازندران سمنان

 سهند تبریز یزد گیالن کاشان

 زنجانعلوم پایه  صنعتی شیراز صنعتی شاهرودد صنعتی بابل

   هنر علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

دانشگاه شهید بهشتی دکتری دوره بدون آزمون فراخوان پذيرش  

(89-99)سال تحصیلی  
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 17 يو رفتار يو علوم اجتماع يعلوم انسان يهارشتهو  16 يمهندس يو فن هیعلوم پا يهارشته يحداقل معدل مقطع کارشناس (5

 (.يهمتراز بی)پس از اعمال ضراست 

 يو رفتار يو علوم اجتماع يعلوم انسان يهاو رشته 17 يمهندس يو فن هیعلوم پا يهارشتهارشد  يمعدل مقطع کارشناس حداقل (6

 (.يهمتراز بی)بدون اعمال ضر است 18

 يکه سنوات مقطع کارشناس يداوطلبانبه پایان رسانده باشد.  سالنيم 5حداکثر طي ارشد خود را باید دوره کارشناسي متقاضي (7

 .ستندين رشیباشد، مجاز به شرکت در فراخوان پذ مسالين 5از  شيارشد آنها ب

 در غيراینصورت پذیرش وي لغو خواهد شد. صيل شوند.حفارغ الت 31/06/98داوطلبان باید حداکثر تا تاریخ  (8

 .(به بعد 1368 نیسال است )متولد 30حداکثر سن داوطلب  (9

پایان تا  زیرهاي مورد قبول دانشگاه( مطابق جدول )یا معادل آن در سایر آزمون MCHEاز آزمون زبان  50کسب حداقل نمره  (10

 .لغو خواهد شد داوطلب رشیپذ نصورتیا ريدر غ مي است.االز دوره دکتری نیمسال اول تحصیلی

 
 المللي زبان انگليسيهاي ملي و بينجدول همترازي نمرات آزمون

 

 

 تذکرات مهم

  

رشته تحصيلي مورد تقاضا براي دوره دکتري بدون آزمون باید با رشته تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد متقاضي مرتبط باشد.  (1

 آموزشي است عهده گروه بهتشخيص این موضوع 

علمي  جامع نور، پيام غيرانتفاعي، عالي آموزش و موسسات هادانشگاه کليه اسالمي، آزاد دانشگاه دانشجویان و آموختگاندانش (2

شرکت در فراخوان  به مجاز خودگردان و المللبينهاي  پردیس محور،، آموزشغيرحضوري حضوري،نيمه مجازي، هايدوره ،کاربردي

 باشند.نمي دانشگاه این دکتري پذیرش بدون آزمون

شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتري  به مجاز کشور از خارج هايدانشگاه التحصيالنفارغ و خارجي اتباع آموختگاندانش (3

 . نيستند این دانشگاه

 .ها باشدمتقاضي نباید در زمان ارایه تقاضاي پذیرش، دانشجوي مقطع دکتري سایر مؤسسات و دانشگاه (4

 توانند فقط متقاضي یک رشته/گرایش باشند.داوطلبان مي (5

 نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتري مجاز نيست.ينتغيير رشته یا محل تحصيل افراد پذیرفته شده براساس آی (6

 مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند، به هیچ وجه بررسی نخواهد شد. (7

 وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت  نقص مدارک یا عدم پذیرش، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.  (8

 .به منزله پذیرش نيست ،شرایطحداقل درخواست و دارا بودن ارائه  (9

 .استپذیرش نهایي متقاضيان منوط به تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )سازمان سنجش آموزش کشور(  (10

وان را نام، بررسي مدارک و اشتغال به تحصيل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخچنانچه در هر مرحله از ثبت (11

نام و ادامه تحصيل وي ندارد یا مغایرتي بين مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، بالفاصله از ثبت

 شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.جلوگيري مي

MSRT (MCHE) IELTS Equivalent TOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL PAPER + TOLIMO حداکثر امتیاز 

100-90 7/5-9 120-96 300-250 680-600 8 

89-85 6/5-6/9 100-80 249-232 599-575 7 

84-80 6-6/4 95-86 231-213 574-550 6 

79-75 5/5-5/9 85-76 212-196 549-525 5 

74-70 5-5/4 75-66 195-173 524-500 4 

69-65 4/5-4/9 65-56 172-152 499-475 3 

64-60 4-4/4 55-46 151-133 474-450 2 

59-50 3/5-3/9 35-29 132-113 449-425 1 
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 گزینش دانشجوي وزارت عتف است، يشدگان علمي، منوط به تأیيد دبيرخانه هيأت مرکزنام قطعي پذیرفتهثبتبا عنایت به اینکه  (12

 دانشگاه از صدور هر گونه گواهي اشتغال به تحصيل تا دریافت این تایيدیه معذور است.

و دانشگاه هيچ  پذیردمي صورت اداره جذب و هدایت استعدادهاي درخشان اینترنتي پایگاه طریق از منحصراً داوطلبان به رسانياطالع گونه هر (13

 . رساني از طرق دیگر نداردمسئوليتي جهت اطالع

رسانی خواهد شد اداره اطالعهای بعدی این از طریق اطالعیه نتایج بررسی اولیه )احراز حداقل شرایط اولیه(زمان اعالم  (14

 .فرماییدخودداری اکیدا از هرگونه تماس و مراجعه حضوری  لذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     نامنحوه ثبت: 

 

 رساني در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتري دانشگاه شهيد بهشتي براي سال هرگونه اطالع

هاي استعدادذب و هدایت امور آموزش/ اداره ج /از طریق وبگاه دانشگاه شهيد بهشتي فقط 98-99تحصيلي 

 خواهد شد. انجام( http://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspxدرخشان به آدرس )

يان از زمان ارائه درخواست تا رساني از طرق دیگر ندارد. الزم است متقاضدانشگاه مسئوليتي در قبال اطالع

مربوط را از  هايو اطالعيه اخبارکليه اعالم نتایج نهایي )اسامي مورد تایيد سازمان سنجش آموزش کشور(، 

 طریق وبگاه اداره جذب و هدایت استعدادهاي درخشان این دانشگاه پيگيري نمایند.

 

 عدادهای درخشان و همچنین از هرگونه تماس و مراجعه حضوری به اداره جذب و هدایت است

 خودداری نمایید.اکیدا دانشکده/پژوهشکده مربوطه 

 

 ایميل توانند از طریقمتقاضيان مي ،در صورت ضرورت elite@mail.sbu.ac.ir  سواالت خاص خود را پاسخ

 .دریافت کنند
 

http://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspx
mailto:elite@mail.sbu.ac.ir
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  آدرس بهhttps://golestan.sbu.ac.ir  کليک  "متقاضي پذیرش دانش آموختگان ممتاز"و سپس روي آیکن مراجعه

 نمایيد. 

 نه خارج شوید. ساما به خاطرسپاري از ازپس  واژه خود را در سامانه تعریف نموده وشناسه کاربري و گذر 

  مجدداً به آدرسhttps://golestan.sbu.ac.ir  ( قبلواژه خود )تعریف شده در مرحله با شناسه کاربري و گذرمراجعه و

 به سامانه وارد شوید. 

  وارد شوید و به  "98یدگان علمي براي دوره دکتري بدون آزمون آموختگان ممتاز و برگزپذیرش دانش"در بخش

 تکميل اطالعات الزم بپردازید. 

  فرمت  یا سامانه گلستان بارا که از این پورتال هایي فرمالزم استWORD فرمت اید، پس از تکميل به دریافت نموده

PDF و آنها را در فرمت  نمودهاسکن  با وضوحمدارک الزم را  سایر. سپس دتبدیل نمایيPDF  250و با حجم کمتر از 

هایی که ها باید به صورت تایپ شده باشد. به فرمکلیه فرم کيلو بایت براي هر فایل، در سامانه بارگذاري نمایيد.

 شود.به صورت دستی تکمیل شده باشد، ترتیب اثر داده نمی

  نمایيد.  حفظهاي بعدي براي پيگيري را واژه خودشناسه کاربري و گذر شماره پرونده،الزم است 

 

    نامرک الکترونیکی الزم برای ثبتمدا: 

 

 KB 100با حداکثر حجم  JPG.یک قطعه عکس به فرمت  -1

 ت ملي؛ به صورت یک فایل یکپارچه صفحه اول شناسنامه به انضمام تصویر کار تصویر  -2

اند اما هنوز درجه سي ارشد خود دفاع کردهنامه کارشناکه از پایان مخصوص داوطلباني) ارشدنامه کارشناسي پایان صورتجلسه دفاع از -3

 در ریزنمرات داوطلب ثبت نشده است(نامه پایان

  به صورت یک فایل یکپارچه  PDF.ریز نمرات دوره کارشناسي به فرمت  -4

 کپارچه به صورت یک فایل ی PDF.ریز نمرات دوره کارشناسي ارشد به فرمت  -5

  1399-1398بدون آزمون دوره دکتري سال فرم تقاضاي پذیرش  -6

  پایان نامه کارشناسي ارشدبا  يجیترو-يو علم يپژوهش-يارتباط مقاالت علم دیيتا يگواه -7

 ارشد( يرتبه اول مقطع کارشناس ای ي)مخصوص داوطلبان رتبه اول تا سوم مقطع کارشناس يليبرتر تحص يهارتبه دیيفرم تا -8

 مدرک معتبر زبان -9

واریزز  "سامانه جامع دانشگاهي"ریال که الزم است صرفاً به صورت الکترونيکي از طریق  1ر150ر000 به مبلغ نامثبتهزینه پرداخت  -10

  گردد.

 .موجود بر روی صفحه اصلی دانشگاه به هیچ وجه قابل قبول نیست e-Bankingنام از طریق سامانه پرداخت وجه ثبت توجه:

 

 

  د(:شوگروه آموزشی  تحویلبه صورت فیزیکی روز مصاحبه در )این مدارک و مستندات مدارک اصل 

 

 وهشي، ریز نمرات، افتخارات، ...(هاي پژپژوهشي )مقاالت، گواهي اتمام طرحهاي آموزشي و کليه مدارک مربوط به سوابق و فعاليت  -1

  1399-1398فرم تقاضاي پذیرش بدون آزمون دوره دکتري سال  -2

 کارشناسي ارشد متقاضي تکميل شود ایستي توسط استاد راهنماي دورهنامه که یکي از آنها بدو توصيه -3

 پایان نامه کارشناسي ارشدبا  يجیترو-يو علم يپژوهش-يارتباط مقاالت علم دیيتا يگواهاصل  -4

 (ارشد يرتبه اول مقطع کارشناس ای ي)مخصوص داوطلبان رتبه اول تا سوم مقطع کارشناس يليبرتر تحص يهارتبه دیيفرم تااصل  -5

 

 

 

 

 

https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
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 98-99سال تحصیلی بدون آزمون دکتری  دورههای رشته

 
 رشته تحصیلی دانشکده ردیف

 مهندسي معماري معماري و شهرسازي 1

2 

 ايمهندسي هسته

 پرتو پزشکي -مهندسي هسته اي 

 راکتور -مهندسي هسته اي  3

 کاربرد پرتوها -مهندسي هسته اي  4

 چرخه سوخت -مهندسي هسته اي  5

6 

 مهندسي عمران، آب و محيط زیست

 مهندسي آب و فاضالب -مهندسي محيط زیست 

 مهندسي زلزله -مهندسي عمران  7

 مهندسي و مدیریت منابع آب -مهندسي عمران  8

 مهندسي ژئوتکنيک -مهندسي عمران  9

10 
 مهندسي مکانيک و انرژي

 جامدات -طراحي کاربردي  -مهندسي مکانيک 

 تبدیل انرژي -سي مکانيک مهند 11

12 

 مهندسي برق

 الکترونيک -مهندسي برق 

 سيستم -مخابرات -مهندسي برق 13

 مخابرات ميدان و موج -مهندسي برق  14

 کنترل -مهندسي برق  15

 قدرت -مهندسي برق  16

17 

 مهندسي و علوم کامپيوتر

 معماري سيستم هاي کامپيوتري-مهندسي کامپيوتر

 نرم افزار -ندسي کامپيوتر مه 18

 هوش مصنوعي -مهندسي کامپيوتر 19

20 

 علوم زمين

 اقتصادي -زمين شناسي 

 آب زمين شناسي 21

 پترولوژي -زمين شناسي  22

23 

 علوم ریاضي

 جبر-ریاضي محض

 آناليز عددي -ریاضي کاربردي  24

 بيوانفورماتيک 25

 علوم کامپيوتر 26

 بيم سنجي 27

28 
 علوم محيطي

 علوم و مهندسي محيط زیست

 اگرواکولوژي 29

30 

 علوم و فناوري زیستي

 ميکروبيولوژي -زیست شناسي 

 سيستماتيک گياهي -زیست شناسي  31

 گياهي-بيوتکنولوژي کشاورزي 32

 جانوران دریا -زیست شناسي دریا  33

 فيزیولوژي جانوري -علوم جانوري  34

35 

 و نفت مهندسي شيمي

 شيمي آلي -شيمي 

 شيمي تجزیه -شيمي  36

 شيمي پليمر 37

 شيمي فيزیک -شيمي  38

39 
 گياهان و مواد اوليه دارویي

 شيمي دارویي

 فيتوشيمي 40

41 
 ليزر و پالسما

 فوتونيک

 مهندسي پالسما 42

43 

 فيزیک

 ذرات بنيادي و نظریه ميدانها -فيزیک 

 شناسي و کيهانفيزیک گرایش گرانش  44

 حالت جامد -فيزیک  45

 فيزیک گرایش اپتيک و ليزر 46

 فيزیک گرایش فيزیک پالسما 47

 هاي پيچيدهفيزیک گرایش فيزیک آماري و سامانه 48

 زبان و ادبيات عربي ادبيات و علوم انساني 49

 ایران شناسي شناسيایران 50

51 
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