دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي ( )ph.D
در سال تحصيلي9392- 93
دانشگاه تهران در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دوره هاي تحصيالت تكميلي به ويژه در مقطع دكتري
تخصصي براي سال تحصيلي  9392- 93از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت مرحله اول آزمون دوره دكتري سازمان
سنجش آموزش كشور  ،بر اساس دستورالعمل ذيل اقدام به پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي خواهد نمود.

* ارزيابي تخصصي و عمومي ( 5- 05امتياز)

 - 1ارزيابي تخصصي :
الف  -براي پرديس دانشكده هاي فني  ،پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ،پرديس علوم  ،مركز تحقيقات بيوشيمي و
بيوفيزيك ودانشكده دامپزشكي  ،معدل  ٣الي  ٥درس تخصصي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ( به تشخيص گروه
آموزشي ذيربط ) و ارزيابي حضوري داوطلب مالك عمل خواهد بود  .لذا الزم است داوطلبان كليه ريز نمرات و معدل كتبي
در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد را به همراه داشته باشند .
ب – براي ساير پرديس  /دانشكده ها به تشخيص گروه اموزشي ذيربط ارزيابي تخصصي به صورت آزمون كتبي و ارزيابي
حضوري خواهد بود .
 - ٢ارزيابي عمومي :
منظور از ارزيابي عمومي انگيزه فردي  ،تمام وقت بودن  ،موضوع مورد عالقه براي رساله دكتري  ،تسلط به زبان و گفتار
فارسي  ،كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد و ....مي باشد .

 -ارزيابي سوابق و مدارك:

بخش اول  5- 05 :امتياز

تسلط به زبان عمومي  :از صفر تا  8امتياز

معدل كل تراز شده دوره كارشناسي  :از صفر تا  6امتياز به ازاء معدل از  21تا 12
معدل كل تراز شده دوره كارشناسيارشد  :از صفر تا  6امتياز به ازاء معدل از  21تا 12

بخش دوم  5- 05 :امتياز
عنوان فعاليت

امتياز مكتسبه

 2هر مقاله پژ وهشي داخلي و خارجي مرتبط با حوزه (داخلي) از صفر تا  1امتياز
تخصصي و پايان نامه  ،چاپ شده در مجالت معتبر (بين المللي ) از صفر تا  1امتياز
و مورد تائيد وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري چاپ طبق نظر هيئت ممتحنه
شده يا تائيد چاپ ( حداكثر ندارد)
1

تاليف و ترجمه كتاب مربوط به تخصص و رشته ( ترجمه ) از صفر تا  1امتياز

تحصيلي

( براي رشته هاي علوم انساني حداكثر (تاليف) از صفر تا  1امتياز

ندارد و براي ساير رشته ها حداكثر  6امتياز)

طبق نظر هيئت ممتحنه

 0مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همايشهاي (خالصه داخلي ) از صفر تا  2/5امتياز
(خالصه خارجي) از صفر تا  2امتياز
علمي ملي و بين المللي مرتبط با تخصص
(حداكثر 22امتياز)

(كامل داخلي) از صفر تا  2امتياز

( كامل بينالمللي) از صفر تا  1امتياز
طبق نظر هيئت ممتحنه

 - 1اكتشاف  /اختراع  /تئوري پردازي
( به تائيد مراجع ذيصالح )
( حداكثر  8امتياز)

(داخلي ) از صفر تا  3امتياز

( بينالمللي) از صفر تا  5امتياز
طبق نظر هيئت ممتحنه

 - 5آثار هنري (داراي ارزيابي ملي يا بين المللي ) از صفر تا 1امتياز
براي رشته هاي هنر حداكثر ندارد

طبق نظر هيئت ممتحنه

 - 6تشويق نامه هاي علمي در سطح ملي و

(ملي ) از صفر تا يك امتياز

بين المللي (حداكثر  8امتياز)

(بين المللي ) از صفر تا  1امتياز
طبق نظر هيئت ممتحنه
جمع :حداكثر 05امتياز

تبصره  - ١در صورتى كه مقاله ارائه شده مشترك با استاد راهنما و مستخرج از پايان نامه باشد امتياز نفر اول براى داوطلب
در نظر گرفته مى شود.
تبصره  - 0در صورتيكه حداقل يكى از داوطلبان بيش از  32امتياز كسب نمايد  ،امتياز كسب شده معادل  32در نظر
گرفته مى شود و امتياز ساير داوطلبان بر پايه آن تراز مى شود.
تبصره  - ٣امتيازات هر يك از بندها به تشخيص اعضاى هيات ممتحنه خواهد بود .هيأت ممتحنه برحسب مورد ،متشكل
است از اعضاي شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده زير مجموعه پرديسها/گروه زيرمجموعه دانشكده ها و حداقل دو نفر از
اعضاي هيأت علمي به انتخاب شوراي تحصيالت تكميلي پرديس كه يك نفر از آنها نماينده معاون تحصيالت تكميلي پرديس
يا دانشكده مستقل است .در هر صورت تعداد اعضاي هيأت ممتحنه كمتر از  7نفر نخواهد بود.

نكات مهم :
.
-

داوطلب الزم است كليه سوابق و مدارك آموزشي وپژوهشي خود را در دو عدد ( CDلوح فشرده ) ضبط و قفل
نموده و به همراه اصل مدارك  ،در تاريخ مندرج در اطالعيه به همراه داشته باشد .و در اختيار مسئولين مربوطه
در پرديس /دانشكده قرار دهند .

-

كليه مدارك مندرج در اين دستورالعمل الزم است در تاريخ مقرر ارائه گردد  .بديهي است به مداركي كه بعداً

-

تحويل داده شود هيچگونه امتيازي تعلق نمي گيرد .
كسب حداقل  52امتيازاز  222امتياز در مرحله نهايي ا لزامي است و دانشگاه با توجه به ظرفيت پذيرش و به
ترتيب سير نزولي امتياز مكتسبه  ،داوطلب را به سازمان سنجش معرفي خواهد نمود .

-

داوطلبان الزم است مبلغ 055،555ريال (پانصد هزار ريال ) به حساب شماره  921- 92925بانك تجارت شعبه
ارديبهشت به نام معاونت آموزشي دانشگاه واريز نمايند و فيش واريزي را به همراه مدارك و مستندات مربوطه در

تاريخ مقرر به همراه داشته باشند .
-

داوطلب مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت پرديس  /دانشكده مربوط مراجعه نمايند .

اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه تهران

