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 بسمه تعالی

 
 

 

آنان برای ورود ز دانشجويان برتر و به منظور فراهم نمودن زمینه جذب های هدايت و حمايت ادر اجرای سیاستدانشگاه تهران 

و مصوبات شورای استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  شورای هدايتآيین نامه به استناد ، دكتریبه دوره 

 ،با رعايت كامل شرايط اعالم شده  ،مقطع كارشناسي ارشدو دانشجويان نیمسال آخر دانش آموختگان از بین  آموزشي دانشگاه

 پذيرد.دانشجو ميمطابق رشته های لیست پیوست در دوره دكتری تخصصي  1402 -1403 سال تحصیلي برای

 : شرایط  الزم ربای  ثبت انم 
طبق دستورالعمل مصوب شورای هدايت معدل همتراز شده  يا ) در دوره كارشناسي 16داشتن حداقل معدل كل ( 1

 .استعداد درخشان دانشگاه(

 .در مقطع كارشناسي ارشد پايان نامه نمره احتساببدون  17دارا بودن میانگین كل حداقل ( 2

دانش آموختگي از تاريخ  )دانشجو درمقطع كارشناسي ارشد دانش آموختگي دو سال از  بیش ازسپری نشدن ( 3

  . (سال نگذشته باشد 2بیش از   1402متقاضي تا اول مهرماه سال 

( فترچه سازمان سنجشد) براساس گروه بندی مندرج در تحصیلي مرتبط ئه درخواست در رشتهمجاز به ارا متقاضیان صرفاً( 1)تبصره *

  .باشندمي دخو با رشته تحصیلي كارشناسي ارشد

های دانشکده، پس از بررسي در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، به تقاضیان واجد شرايطم آموزشي و پژوهشي سوابق (2تبصره )*

در سامانه جامع آموزش دانشگاه، مستندات بارگذاری شده بررسي مدارک و  پس ازهای آموزشي مربوطه ارجاع خواهد شد.  گروه

 اعالم خواهد شد.ها دانشکدن از طريق وب سايت اسامي اين داوطلبا . دننمايميرا برای مصاحبه دعوت واجد شرايط داوطلبان 

های مجازی، نیمه حضوری يا دوره  :كارشناسي ارشد طعمق دانشجويان و دانش آموختگان (3تبصره )*

دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع  های غیر انتفاعي، دانشگاه ،محور غیرحضوری، آموزش

های دانشگاه، غیر دولتيهای دانشگاه های اجرايي،های وابسته به دستگاهدانشگاه، فرهنگیان علمي كاربردی ،

) به غیر از پرديس های خودگردان های دولتيهای خود گردان دانشگاهو پرديس علمیههای ، حوزهخارج از ايران

 باشند.به شركت در فراخوان دانشگاه نمي مجاز، دانشگاه تهران(

 .تحصیل در مقطع دكتری بدون آزمون به صورت رايگان و بدون اخذ شهريه است* 

 .ت نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری باشندالت مذكور نبايد در فهرست مجاالت پذيرش دهنده مقمجال* 

نام، بررسي مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود كه داوطلب شرايط پذيرش  انچه در هر مرحله از ثبتچن -

 از طريق اين فراخوان را ندارد يا مغايرتي بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد ثبت

 .لغو خواهد شدنام ايشان 

 

   1402-1403 تحصیلیسال   (Ph.D) دكتری رد  دوره      آزمون استعداداهی ردخشان   بدون    پذریش   انمه شيوه 
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 : مدارك الزم جهت بارگذاری ردساماهن جامع آموزش
  و علمي آموزشي، سوابقيک نسخه از ( پژوهشيCV). 

 مقطع كارشناسيو ريز نمرات تايید شده  پايان تحصیالت يگواه 

 و ريز نمرات تايید شده كارشناسي ارشد  پايان تحصیالت گواهي. 

  پايان نامه عنوانگواهي صورتجلسه دفاعیه پايان نامه كارشناسي ارشد با درج نمره و 

 در )چاپ شده يا دارای تايیديه چاپ(مستخرج و مرتبط با پايان نامه پژوهشي /علمي مقاالت بارگذاری 

 .مورد تايید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجالت

 های علمي و مورد تايید سازمان پژوهشگواهي ثبت اختراع )شي معتبر مثل ساير مدارک و سوابق پژوه

  .ترويجي –، مقاالت علمي ارائه شده در كنفرانس قاالت(، مايران يا مراجع معتبر بین الملليصنعتي 

 های افتخارات علمي و آموزشي مثل رتبه برتر آزمون سراسری در مقاطع كارشناسي و كارشناسي گواهي

های علمي ملي معتبر)خوارزمي، فارابي، رازی، ابن سینا و دانشجويي، جشنواره مپیادهای علميارشد، ال

 .(غیره

 گواهي مدرک زبان عمومي 

مورد تايید اداره  ملزم هستند مدرک قابل قبول زبان عمومي ،باشندمدرک زبان نميدارای پذيرفته شدگاني كه  **

 تا قبل از برگزاری آزمون جامع ارائه نمايند. كل خدمات آموزشي دانشگاه تهران را 

 

 سامانه ثبت نام از طريق درگاه الکترونیکيفقط  ريال 000/73/2واريز مبلغ 

 

الزم  به هنگام مصاحبه الزامي است. ی شده برای متقاضيان واجد شرايط،به همراه داشتن اصل كليه مدارك بارگذار

ثبت نام الکترونيکي بارگذاری گردد. پذيرش مدارك و مستندات خارج  آموزشي و پژوهشي در سامانهاست كليه مدارك 

 از بازه زماني ثبت نام قابل قبول نخواهد بود .

 

  نحوه اراهئ ردخواست: 
 مورخ اداری وقتپايان  تا  17/12/1401  از تاريخ پس از مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام، محترم متقاضیان 

و دريافت شناسه    ems1.ut.ac.ir به آدرس دانشگاه آموزشجامع  سامانهتوانند با مراجعه به مي 28/12/1401

 ثبت نام نمايند. وبار گذاری  مدارک مورد نیاز را اطالعات و  ؛كاربری و رمز عبور

خوانا باشند، در غیر اين صورت امتیاز آن  بايست كامالًاطالعات و مدارک بارگذاری شده مياسکن  (4تبصره )* 

 گیرد.متقاضي تعلق نميبند به 

مسئولیت تبعات ناشي از وجود هرگونه مغايرت بین مدارک و اطالعات بارگذاری شده با اصل مدارک  (5تبصره )*

 باشد.در روز مصاحبه بر عهده متقاضي ميارائه شده 
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صورت نادرست بودن اطالعات، فرد از لیست عمل آورند. دررا بهت ها نهايت دقتکمیل فرم داوطلبان موظفند در

 .متقاضیان حذف خواهد شد

  خواهد شد. طالع رسانياز طريق وبگاه دانشکده های مربوطه ا ها تاريخ مصاحبه** 

 :مهم تتذكرا * 

ارزشیابي و طبق های آموزشي، پژوهشي و مصاحبه بر اساس جدول فعالیت برای 100 از امتیاز 60كسب حداقل . 1

 امي است.ی آموزشي دانشگاه برای پذيرش الزدستورالعمل مصوب شورا

 ها باشد.متقاضي نبايد در زمان ارايه تقاضای پذيرش، دانشجوی مقطع دكتری ساير مؤسسات و دانشگاه. 2

 .اعالم خواهد شد موزشي دانشگاه، از طريق وبگاه معاونت آدانشکده پس از اعالم  شده اسامي نفرات پذيرش. 3

برای داوطلبان تهران  در دانشگاهنهايي ي را برای پذيرش و انجام مصاحبه حقبارگذاری مدارک و شركت در فراخوان . .4

 .نمايدايجاد نمي

مدارک صورت دقیق بارگذاری و مهلت تعیین شده   ، درثبت نام الکترونیکيها تنها از طريق بررسي درخواست. 6

 . ، ترتیب اثر داده نخواهد شدهای خارج از آنتدرخواسخواهد گرفت. به 

 

گردد به كلیه داوطلبان توصیه ميگردد. مسترد نمي صراف و يا عدم پذيرشوجه پرداختي در صورت ان** 

 .شیوه نامه ثبت نام دقت الزم بعمل آورندقبل از واريز هزينه نسبت به مطالعه كامل كه 

 

                                                                                                                                                                           . 

گاه تهران  معاونت آموزشی دانش


