
 برگزیدگان علمی( ) اطالعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع دکتری 

  1402-1403سال تحصیلی  در

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 

 دکتریآیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی  "دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به استناد

آموختگان و از میان دانش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و مصوبات داخلی  17/10/1401مورخ   307862/2به شماره  "

 پذیرد: دانشجو می های جدول زیر،-در رشته و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد مطابق شرایط اعالم شده

 

 گرایش های دارای پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری ـ  فهرست رشته

 با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان

 گرایش ـ رشته دانشکده

 برقمهندسی 
مهندسی  /سیستم مخابرات ـ برقندسی مه /ـ قدرت مهندسی برق /الکترونیک ـ مهندسی برق /مهندسی پزشکی ـ  بیوالکتریک

 ـ کنترل. مهندسی برق /مخابرات، میدان و موجـ  برق،

 عمرانمهندسی 

ـ  /هیدرولیکیهای آب و سازهمهندسی ـ  مهندسی عمران مهندسی  حمل و نقل/مهندسی عمران ـ   راه و ترابری/مهندسی عمران 
مهندسی مهندسی و مدیریت ساخت/ مهندسی عمران ـ مهندسی عمران ـ سازه/  ژئوتکنیک/مهندسی عمران ـ  /ـ زلزلهعمران 

 مهندسی و مدیریت منابع آبمهندسی عمران ـ محیط زیست/ عمران ـ 

 مکانیکمهندسی 
 /ت و تولیدساخـ  مهندسی مکانیک / کنترل و ارتعاشات ،مهندسی مکانیک ـ دینامیک طراحی کاربردی/مهندسی مکانیک ـ 

 های انرژیهای انرژی ـ فناوریمهندسی سیستم /تبدیل انرژیـ  مهندسی مکانیک

 الکترونیکی تجارت ـ فناوری اطالعاتمهندسی ها/ سازی سیستمـ بهینه مهندسی صنایع صنایعمهندسی 

 مهندسی 

 نقشه برداری

سیستم اطالعات مکانی/ مهندسی نقشه برداری ـ  /ژئودزیمهندسی نقشه برداری ـ  سنجش از دور/ـ  مهندسی نقشه برداری
 فتوگرامتریمهندسی نقشه برداری ـ 

 هوافضامهندسی 
مهندسی هوافضا ـ دینامیک پرواز و کنترل/ مهندسی هوافضا ـ جلوبرندگی/ مهندسی هوافضا ـ  /ـ آیرودینامیک مهندسی هوافضا

 های هواییسازهمهندسی هوافضا ـ مهندسی فضایی/ 

 و الگوریتم ـ نرم افزار مهندسی کامپیوترـ شبکه و رایانش/  مهندسی کامپیوترـ هوش مصنوعی/  مهندسی کامپیوتر کامپیوتر

 چگالفیزیک ماده  ـ فیزیک، هسته ایـ فیزیک  ،فیزیک فیزیک

 ریاضی کاربردی  /هندسه و توپولوژیریاضی ـ  /ریاضی ـ جبر /ـ آنالیز ریاضی ریاضی

 مهندسی مواد و متالورژی مهندسی و علم مواد

 شیمی ـ شیمی آلی/ شیمی ـ شیمی فیزیک شیمی

 

  



 شرایط پذیرش

 شرایط عمومی ـ الف

  16کل حداقل  معدلبا  کارشناسی پیوستهمدرک  .1

 نامه( )بدون احتساب نمره پایان 17 معدلکل  معدلمدرک کارشناسی ارشد با  .2

 و بعد از آن( 99-00دانش آموختگان نیمسال دوم سال تحصیلی ) سال 2تاریخ دانش آموختگی حداکثر زمان سپری شده از  .3

، پیام نور، های آزاد شهر تهران(جز دانشگاه )ب های آزاد اسالمیدانشگاه کارشناسی ارشدو  کارشناسیآموختگان و دانشجویان هر یک از مقاطع دانش .4

 نیمه حضوری مجاز به ارائه درخواست  ، های الکترونیکی و مجازیدورهانتفاعی، ها و موسسات آموزش عالی غیرشگاهجامع علمی کاربردی، دان

  نخواهد شد.مدارک این دسته از دانشجویان در صورت ارائه درخواست بررسی نخواهد شد و وجه پرداختی نیز عودت داده  باشند.نمی

آنها )بدون احتساب پایان نامه( و یا میانگین کل مقطع کارشناسی ارشد  16در مورد متقاضیانی که میانگین کل کارشناسی پیوسته آنها کمتر از  :1 تبصره

چنانچه میانگین همتراز باز هم کمتر از موارد اعالم شده باشد، محاسبه خواهد شد. و  طبق پرتال سازمان سنجش میانگین همترازباشد،  17کمتر از 

نام یا وجه ثبت امکان بازپرداخت "ضمنا. نخواهد داشت دسته از متقاضیان دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال ثبت نام اینو قابل قبول نخواهد بود 

 نام نیز برای دانشگاه وجود نخواهد داشت.از ثبت قبلمحاسبه میانگین تراز 

های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و نها در همان رشته تحصیلی یا رشتهپذیرش ت: 2تبصره 

 نامه باید پیش از مدرک کارشناسی ارشد مرتبط اخذ شده باشد.مدرک کارشناسی مدنظر در این آیین است.تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر 

 باشند. تنها مجاز به انتخاب یک رشته می داوطلبان :3تبصره 

 باشند.نمیهای خارج از کشور مجاز به ارائه درخواست پذیرش از این طریق دانش آموختگان دانشگاه .5

از تسهیالت این توانند و بعد از آن در صورت داشتن شرایط می 1400ـ 1401ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی  "مقیم ایران"اتباع غیرایرانی  .6

 نامه استفاده نمایند.آیین

 

 شرایط اختصاصی  ـ ب

 شرکت در مصاحبه  .1

مورخ   307862/2شماره به الذکر )نامه فوقمطابق آیین ،های آموزشی، پژوهشی و ... از کمیته های تخصصی و پذیرشفعالیتاز کسب امتیاز قابل قبول  .2

 (.مصوبات داخلی دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و   17/10/1401

های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه توسط متقاضیان حائز شرایط با رعایت سایر مقررات و از مجموع امتیازات جداول فعالیت امتیاز 60کسب حداقل  .3

 مربوطه، برای قبولی الزامی است.ضوابط 

 

 نحوه ارائه درخواست

  از طریق  15/02/1402 جمعهلغایت  15/01/1402 شنبه مـورخ سهروز از   راهنمای ثبت نامکامل پس از مطالعه توانند میداوطلبان واجد شرایط

 ،بینی شده_در محل های پیش ،و بارگذاری مدارک مورد نیاز ،( با ورود اطالعات https://golestan.kntu.ac.ir ی)ـگاهـع دانشـانه جامـامـس

 نام نمایند.ثبت

  مرورگربرای ثبت نام از Google Chrome استفاده نمایید. 

https://golestan.kntu.ac.ir/
https://golestan.kntu.ac.ir/


 مدارک مورد نیاز

) مربوط به کنترل شرایط *فایل مدارک را آماده نمایند. بدیهی است که بعضی از مدارک الزامی ،الزم است داوطلبان محترم قبل از شروع ثبت نام

   منجر به کسب امتیاز مربوطه خواهد شد. )مربوط به شرایط اختصاصی(، و بعضی در صورت وجوداست. و مشخصات فردی(  عمومی

 * صفحه اول شناسنامه .1

 * کارت ملی .2

 * (1402با تایید فراغت از تحصیل حداکثر تا پایان شهریورماه مقطع کارشناسی ارشد ) گواهی فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل .3

 *گواهی فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی .4

بایست مضا دانشگاه است. این کارنامه میمقطع کارشناسی بدون تایید یا مهر و ا کارنامه کلیریز نمره کارشناسی: منظور از ریز نمره،  .5

به ترم . )لطفا از بارگذاری کارنامه ترم و حداکثر دو صفحه می باشد های تحصیلی دانشجوهمه نیمسالنشان دهنده 

دانید لطفا از آموزش دانشکده خود راهنمایی رسی به گزارش کارنامه کلی را نمیخودداری گردد. چنانچه طریقه دست

بایست می هامعدلو  های تحصیلینیمسالو  مشخصات دانشجو، نام و آرم دانشگاه بارگذاری شدهدر کارنامه  بگیرید(

. در غیر این صورت از طریق فتوشاپ اضافه نگردداز این اطالعات حذف و یا هیچیک مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سیستم 

دانشگاه مواردی توسط متقاضی، اضافه گردد، تخلف  یچنانچه به فرمت اصلی کارنامه "مدارک بررسی نخواهد شد. ضمنا

 *محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی می باشد.

مضا دانشگاه است. این کارنامه مقطع کارشناسی ارشد بدون تایید یا مهر و ا کارنامه کلیریز نمره کارشناسی ارشد: منظور از ریز نمره،  .6

. )لطفا از بارگذاری کارنامه ترم و حداکثر یک صفحه می باشد های تحصیلی دانشجوهمه نیمسال ءبایست نشان دهندهمی

دانید لطفا از آموزش دانشکده خود رسی به گزارش کارنامه کلی را نمیچنانچه طریقه دستبه ترم خودداری گردد. 

 هامعدلو  های تحصیلینیمسالو  مشخصات دانشجو، نام و آرم دانشگاه بارگذاری شدهدر کارنامه  راهنمایی بگیرید(

. در غیر از طریق فتوشاپ اضافه نگرددیا هیچیک از این اطالعات حذف و ایست مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سیستم می 

چنانچه به فرمت اصلی کارنامه دانشگاه مواردی توسط متقاضی، اضافه  "ضمنااین صورت مدارک بررسی نخواهد شد. 

 *گردد، تخلف محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی می باشد.

 حسب مورد() دانشجویی/ گواهی رتبه نهایی جشنواره خوارزمی یا جوان خوارزمی/ ثبت اختراع. ـ گواهی مربوط به رتبه نهایی المپیاد علمی .7

 در صفحه اول مقاله مشخصات ژورنال، نویسندگان درج شده باشد(.) ها و نامه پذیرش آنهاصفحه اول مقاله .8

 یا ترجمه باشد، شناسنامه اثر(بایست نشان دهنده مشخصات تالیف )مستند ارسالی می مدارک مربوط به تالیف یا ترجمه .9

 ه(صفح 3حداکثر ) نامه مقطع کارشناسی ارشدچکیده پایان .10

 )در صورتی که در سیالبس موجود بوده باشد(. نامه مقطع کارشناسیچکیده پایان .11

 توصیه نامه از استاد راهنما و یکی دیگر از استادانی که داوطلب با ایشان درس گذرانده باشد. .12

 )جلد(  امهصفحه اول پایان ن .13

 گواهی نمره زبان .14

ی از طریق سامانه جامع دانشگاهی به صورت الکترونیک( تومانهزار و پنجاه  )یکصدریال  000/500/1مبلغ  پرداخت هزینه ثبت نام به  .15

( https://golestan.kntu.ac.ir.).) * 

 

https://golestan.kntu.ac.ir/
https://golestan.kntu.ac.ir/


 نکات مهم

ضروری است  )چنانچه مصاحبه حضوری باشد(یابی به مرحله مصاحبه علمی، تایید شرایط عمومی داوطلب و راه در صورت :1توجه 

جامع دانشگاهی، ی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانهاصل و کپی کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل مدارک و سوابق آموزشی 

 میته تخصصی بررسی و انجام خواهد شد. کختصاصی و مصاحبه در ارائه گردد. شرایط ا  در روز برگزاری مصاحبه

وجه پرداختی  اطالعیه و راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه نمایید. پس از ثبت نام ،پیش از اقدام به بارگذاری مدارک و ثبت نام "لطفا :2توجه 

 بازگشت داده نمی شود.

. در غیر این صورت قبولی آنها آموخته گردندمی بایست دانش 1402حداکثر تا پایان شهریور  ،دانشجویان نیمسال آخر در صورت پذیرش :3توجه 

 منتفی خواهد شد. 

تایید شورای آموزشی ، اعمال ظرفیت باشد. پذیرش قطعی منوط بهمصاحبه به منزله پذیرش نهایی نمیمرحله اول و در پذیرش  :4توجه 

 .باشدمی تایید سازمان سنجش آموزش کشور صالح مربوط ومراجع ذیتوسط  تایید صالحیت عمومیو  دانشگاه

 ثبت مشخصات اولیه داوطلب غیرایرانی ثبت نام  متقاضیان اتباع غیرایرانی پس از ورود به سیستم گلستان در منوی آزمون : 5توجه 

 را میبایست انتخاب نمایند.

 زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.   :6توجه 

از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی به  از وضوح کافی برخوردار است. بنابراین خواهشمند است و راهنمای ثبت نام شرایط پذیرش: 7توجه 

  خودداری فرمایید. "منظور پرسش مجدد موارد یا اصرار بر تغییر آن جدا

 

 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی -1جدول 

 نحوه ارزیابی نوع فعالیت
حداقل 

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

 پژوهشی) داخلی و خارجی( مرتبط با پایان نامه -مقاالت علمی -1-1

 گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران -2-1

 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا  -3-1

 امتیاز 7هر مقاله تا 

 امتیاز 5و داخلی تا  7اختراع بین المللی تا گواهی ثبت  40 -

 امتیاز 7و بین المللی تا  3برگزیدگی داخلی تا 

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

 4 - امتیاز 1و داخلی  2خارجی تا  مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر) داخلی یا خارجی( -3

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

 4 - امتیاز 2و بسیار خوب تا  4عالی تا  کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد  -5

 40   حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی -2جدول 

 نحوه ارزیابی نوع فعالیت
حداقل 

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی  مبانگبن کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی) پیوسته و نا پیوسته(  -6
 دانشگاه

- 6 

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته) بدون احتساب نمره  -7
 پایان نامه(

اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی مطابق با دستورالعمل 
 دانشگاه

- 5 

 3 - نیمسال کارشناسی پیوسته امتیازی ندارد 8بیش از  طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی -8

 3 - نیمسال امتیازی ندارد 5بیش از  طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  -9

 3، 9تا  7رتبه  -امتیاز 4،  6تا  4رتبه  -امتیاز 5، 3تا  1رتبه  برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی  -10
 امتیاز 1، 15تا  13و رتبه  –امتیاز  2، 12تا  10رتبه  -امتیاز

- 5 

 8 -  4مطابق جدول شماره  داشتن مدرک زبان معتبر  -11

 30   جمع



 

 امتیازات مصاحبه -3جدول 

 نحوه ارزیابی نوع فعالیت
حداقل 

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

 3 - طبق نظر کمیته مصاحبه کننده تسلط در تجزیه و تحلیل مسایل علمی و پاسخگویی به سواالت -12

 3 - طبق نظر کمیته مصاحبه کننده وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی -13

 3 - طبق نظر کمیته مصاحبه کننده شخصیت، متانت و نحوه تعامل  -14

 3 - طبق نظر کمیته مصاحبه کننده فناورانه مرتبط با رشته تحصیلینگرش و اطالعات  -15

 3 - طبق نظر کمیته مصاحبه کننده توانایی فن بیان و انتقال مطالب -16

 15 - طبق نظر کمیته مصاحبه کننده همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه -17
 30   جمع

 المللی زبان انگلیسیهای ملی و بیننمرات آزمونهمترازی  -4جدول 

MSRT 
(MCHE) 

IELTS 
Equivalent 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
Computer 

TOEFL PAPER+ 
TOLIMO 

 حداکثر امتیاز

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

89- 85 6.9- 6.5 95- 86 249- 232 599- 575 7 

84- 80 6.4- 6 85- 76 231- 213 574- 550 6 

79- 75 5.9- 5.5 75- 66 212- 196 549- 525 5 

74- 70 5.4- 5 65- 56 195- 173 524- 500 4 

69- 65 4.9- 4.5 55- 46 172- 152 499- 475 3 

64- 60 4.4- 4 45- 36 151- 133 474- 450 2 

59- 50 3.9- 3.5 35- 29 132- 113 449-425 1 

 

 

 

 

 رعایت موارد اعالم شده سپاسگزاریم.از دقت در مطالعه اطالعیه و 

 با آرزوی موفقیت 

 دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه 


