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 ه  "  درخشگگ ن در دوری دردا پذداش  دون  زمون اسگگدادادی   " ن مه دانشگگه ی د د   ا اسگگ ی     

شم ری    و  18/4/93مورخ  67272/21شم ری   صالح ه ما وط  ه  ن  ه  در  12/06/1393مورخ  237200/21ا

شده  شدی،  ر سی    ممد ز موخده ن از     دانشی   اعالم  شن  شد مقطع ر ر شاادط زدا، از طادق   ار واجد 

 پذداد.دانشجو می 98-99 ارسی سوا ق، مص حبه و  دون شارت در  زمون  اا  س ل تحص لی 
 

 شرایط عمومی :  –الف 
 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -1

 اساسی و نظام جمهوری اسالمی ایران.متعهد به قانون  -2

 نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصالح. -3

 

 شرایط اختصاصی :  –ب 
سی     -آموختگان دوره آموزشی دانش شنا شرایط زیر می   (96، 95، 94های ارشد )ورودی پژوهشی مقطع کار صورت احراز  ضای  در  توانند تقا

 خود را برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون به دانشگاه ارائه دهند.

ضی  -1 سی    یا 16میانگین کل  باید دارای متقا شنا سته  باالتر در دوره کار شده(   و میانگین کل پیو باالتر   یا 17)یا میانگین همتراز 

 .باشد ارشد(وره کارشناسی)بدون احتساب نمره پایان نامه در د

ال نیمسال اول س  ارشد نگذشته باشد. لذا داوطلبانی که در    آموختگی متقاضی در مقطع کارشناسی   سال از تاریخ دانش  2بیش از  -2

 .نیستنداند، مجاز به شرکت در این فراخوان التحصیل شدهفارغ و قبل از آن 59-69تحصیلی 

ضی باید   -3 شی امتیاز از  60حداقل متقا ست      –فعالیتهای آموز شیابی پیو صاحبه مطابق جدول ارز )کسب   کسب کند  پژوهشی و م

ست و         5حداقل  شته ا صیلی آنها نگذ سال از فارغ التح ضیانی که بیش از یک  ضیان   7امتیاز برای متقا  ازامتیاز برای مابقی متقا

 است(. الزامیبخش امتیازات پژوهشی  1ردیف شماره 

 

 های علمی برگزیده :نحوه ارائه مقاالت یا فعالیت  –ج 
مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط   1مقاالت ارائه شده طبق جدول شماره    -1

 .ارشد باشدنامه و با وابستگی دانشگاه محل تحصیل کارشناسیبا پایان

فرصت خواهد داشت    ،98-99ش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی    : دانشجو پس از کسب پذیر   1تبصره  

که مقاالت خود را که دارای گواهی پذیرش استتت، به چاپ رستتانده و اصتتل آن را ارائه نمایدی در نیر این صتتورت قبولی وی ل و  

 خواهد شد.

 ت.: منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله اس 2تبصره 

 

 اطـالعیــه
 

 رد  استعدادهای درخشان دانشگاه یزدپذیرش بدون آزمون 

 ( 98-99)نیمسال اول سال تحصیلی دكتری  مقطع
 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 مرکز استعدادهای درخشان

https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/phd-94-95new.pdf
https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/phd-94-95new.pdf


 

 ارائه گواهی اعتبار مجله الزامی است. -2

 های علمی و صنعتی ایران باشد.هرگونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهش -3

 های علمی معتبر )خوارزمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا( باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.برگزیدگان جشنواره -4

 المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.برگزیدگان  -5

یابد که به مقاالتی اختصتتام می 1جدول شتتماره 1-1آموختگان آموزش محور، امتیاز ردیف برای یکستتان بودن شتترایط دانش  -6

ضاء هی        شجو یا همراه یکی از اع سط دان شته تحصیلی بوده و به تنهایی تو شد )با       مرتبط با ر شده با شته  شته نو ات علمی همان ر

 ارشد(.وابستگی دانشگاه محل تحصیل کارشناسی
 

 

 ظرفیت پذیرش :  –د 
پژوهشی دوره روزانه دکتری دانشگاه به پذیرش بدون آزمون دانشجویان     –ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی   %20حداکثر  -1

 واجد شرایط اختصام دارد.

 فیت پذیرش با آزمون دانشگاه است.ظرفیت مذکور، مازاد بر ظر -2

 دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات الزم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود. -3

 

 فرآیند اجرا :  –هـ 
شماره   40امتیاز پژوهشی حداکثر   -1 شی حداکثر  1امتیاز )مطابق جدول  شماره  امتیاز  30(، امتیاز آموز ( و امتیاز 2)مطابق جدول 

صاحبه حداکثر   شماره   30م ضیان )برای دارندگان مدرک زبان(،     3امتیاز )مطابق جدول  ست. امتیازدهی به مدارک زبان متقا ( ا

 صورت خواهد گرفت. 4عیناً مطابق جدول شماره

امتیاز از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و     60گیرد و داوطلبانی که حداقل امتیازدهی توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می    -2

 گیرند.کسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت بررسی قرار می 3و  2، 1مصاحبه را مطابق با جداول شماره 

 شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعالم خواهد شد.پس از بررسی های الزم، اسامی پذیرفته -3

 

 ك مورد نیاز:مدار -و 
 (jpgشده درخواست پذیرش بدون آزمون )نوع فایل : تکمیل )الف(فرم .1

 (jpgتصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی )نوع فایل :  .2

 (jpgالتحصیلی کارشناسی با ذکر معدل کل به همراه ریزنمرات )نوع فایل : تصویر گواهینامه فارغ .3

 (jpgنوع فایل : التحصیل( به همراه ریزنمرات )ارشد )برای دانشجویان فارغکارشناسیالتحصیلی تصویر گواهینامه فارغ .4

 (jpgنوع فایل : تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد ) .5

 (jpgتصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه )نوع فایل :  .6

 (jpgه مقاالت علمی و گزارشهای پژوهشی منتشر شده. )نوع فایل : تصویر کامل از کلی .7

 (jpgنوع فایل : تصویر گواهی پذیرش مقاله برای آن دسته از مقاالتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد، الزامی است. ) .8

جی که مقاالت متقاضی در آن چاپ ، مجالت داخلی یا خارISC ،ISIی علمی ترویجی یا علمی پژوهشی، تصویر گواهی اعتبار درجه .9

 ( jpgشده و یا خواهد شد. )نوع فایل : 

نامه علمی از استاد)ان( دوران تحصیل )ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد( برای بررسی صالحیت علمی داوطلب در زمان تصویر معرفی .10

 (jpgمصاحبه الزامی است. )نوع فایل : 

 






