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 بسمه تعالی

 

 

9139ال نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره تحصیلی دکتری در سآئینخالصه   

نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی - 1جدول   

الزم حداقل امتیاز نوع فعالیت ردیف  حداکثر امتیاز 

1 

 چاپ شده یا تایید پذیرش نهایی مرتبط با پایان نامه ISIمقاالت 

7 

15 

مقاالت علمی ـ پژوهشی چاپ شده یا تایید پذیرش نهایی به 

یا  ISCشده در سایت نامه )نمایه زبان انگلیسی مرتبط با پایان

SCOPUS) 

10 

مقاالت علمی ـ پژوهشی چاپ شده یا تایید پذیرش نهایی به 

نامه )مورد تایید وزارت علوم، زبان فارسی مرتبط با پایان

 تحقیقات و فناوری(

8 

های علمی و گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش

 صنعتی ایران

 (US Patent)گواهی ثبت اختراع بین المللی

 امتیاز 5و داخلی تا  15تا  

المللی خوارزمی، های علمی معتبر بینبرگزیدگی در جشنواره

 فارابی، رازی و ابن سینا

 15و بین المللی تا  7برگزیدگی داخلی تا 

 امتیاز

نامهترویجی مرتبط با پایان -مقاالت علمی 2 امتیاز 3هر مقاله تا  -   

*3 های معتبر )داخلی یا خارجی(نفرانسمقاالت چاپ شده در ک  امتیاز 5/1تا  امتیاز و داخلی 2خارجی تا  -   

 4 - تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4

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

  40تا سقف  7 حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه
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 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی - 2جدول 

الزم  حداکثر امتیاز نوع فعالیت  ردیف  نحوه ارزیابی 

ین کل دوره کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته(میانگ 6 امتیاز 6  مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای  

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه

7 
میانگین کل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته )بدون احتساب 

نامه(نمره پایان  

امتیاز 5 مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای  

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه

8 
مطابق لیست دانشگاه های سطح یک در  امتیاز 6 کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی*

 ذیل جدول

9 
مطابق لیست دانشگاه های سطح یک در  امتیاز 6  کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد *

 ذیل جدول

امتیاز 3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ** 10  
ه و نیمسال کارشناسی پیوست 8بیش از 

نیمسال کارشناسی ناپیوسته  4بیش از 

 امتیازی ندارد. 

امتیاز 3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ** 11 نیمسال امتیازی ندارد.  5بیش از    

امتیاز 5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 12  
 8، 6تا  4امتیاز. رتبه  10، 3تا  1رتبه 

تا  10رتبه امتیاز.  6، 9تا  7امتیاز. رتبه 

امتیاز. 2، 15تا  13امتیاز. رتبه  4، 12  

امتیاز 8 داشتن مدرک زبان معتبر  13 4طبق جدول شماره    

41 دانش آموختگان رتبه اول تا سوم در مقطع کارشناسی به تایید  
 مراجع ذیصالح ***

امتیاز، نفر  8 امتیاز، نفر دوم 10نفر اول  

امتیاز 6سوم   

51 ه اول تا سوم در مقطع کارشناسی ارشد به دانش آموختگان رتب 
 تایید مراجع ذیصالح ***

امتیاز، نفر  8امتیاز، نفر دوم  10نفر اول  

امتیاز 6سوم   

40تا سقف  جمع   

دانشگاه  –ان دانشگاه صنعتی اصفه –دانشگاه شیراز  –دانشگاه شهید بهشتی  –دانشگاه تهران -دانشگاه تربیت مدرس-دانشگاه تبریز -دانشگاه اصفهان  *

دانشگاه  –دانشگاه علم و صنعت ایران  –دانشگاه عالمه طباطبائی  –دانشگاه صنعتی شریف  –دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -صنعتی امیرکبیر

  فردوسی مشهد

نیمسال تصویب  5ارشناسی ناپیوسته برای نیمسال و ک 9ریزی آموزشی در دوره کارشناسی پیوسته برای هایی که طبق مصوبه شورای عالی برنامهرشته **

مند شوند.بهره 9و  8توانند از مجموع امتیاز بندهای اند، با نظر کمیته مصاحبه کننده میشده  

 جایگزین بخشی از حداقل امتیاز در ،می تواند( 69هایواجدین شرایط )ویژه ورودی 2جدول 51و  41کسب شده از ردیف های تبصره: امتیازات *  **  

. گردد 1جدول  1ردیف   
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های ملی و بین المللی زبان انگلیسیهمترازی نمرات آزمون – 4دول ج  

MSRT 

 (MCHE) 

IELTS 

(Equivalent) 

TOEFL 

(IBT) 

TOEFL 

(Computer) 

TOEFL PAPER 

(TOLIMO) 
 حداکثر امتیاز

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 

 


