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 �عاونت آ�وز�ی

 

 

 

 ،به ویژه در مقطع دکتري تخصصی هاي تحصیالت تکمیلیرسالت خود مبنی بر گسترش دورهتحقق در راستاي دانشگاه تهران 
از میان معرفی  ،نامه این شیوهمطابق با شرایط و ضوابط مندرج در بر اساس دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور و 

 1400 -1401 براي سال تحصیلی ی سوابق تحصیلی، ساز طریق ارزیابی تخصصی، مصاحبه و برر ،شدگان چند برابر ظرفیت
 پذیرد .  دانشجو می  Ph.D )( در دوره دکتري تخصصی

 امتیاز )  30(تا  مصاحبه علمی و سنجش عملی  -1

 امتیاز) 20( تا  ارزیابی تخصصی •

 در موضوعات تخصصی مصاحبه علمیبر اساس اي دانشگاه هدکتري تخصصی در واحددوره داوطلبان تخصصی بی ارزیا 
هاي  زبانیکی از قرائت ، ترجمه و درك متون تخصصی و  تحصیلی قبلی نمرات دروس تخصصی مرتبط در مقاطعبا لحاظ 

 .گیرد صورت میمتناسب با رشته  ،خارجی

  امتیاز) 10ارزیابی عمومی  (تا  •
، ها  پرسشتجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به  توانایی، هاي فردي ی عمومی داوطلبان بر اساس انگیزهارزیاب

، نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی و وري و کارآفرینی، شخصیت و متانت، نحوه تعاملنوآ  وسعت نظر،
 پایان نامه ، موضوع و کیفیتهشی مورد عالقه براي رساله دکتري، موضوع پژومطالب فن بیان و انتقال در توانایی

  صورت می پذیرد .   ....    ارشد وکارشناسی

 : امتیاز)  20ارزیابی سوابق آموزشی،  پژوهشی و فناوري(تا   -2

  سوابق آموزشی •
 )زامتیا 6تا ( کیفیت دانشگاه محل تحصیل  با توجه به معدل کل دوره کارشناسی -
 )ازامتی 4تا ( کیفیت دانشگاه محل تحصیل با توجه به ارشد دوره کارشناسی معدل کل -
 امتیاز) 3ن ( تا گواهی معتبر زبا -

��ص�ی ��ایی �ذ�ش ��وه ��
���ی�ی ن��ه �����آز�ون و د�تیاری دا��ز��ی   )Ph.D( دا���وی  دوره  د��ری 

    ١٤٠٠- ١٤٠١  سال 



 پژوهشی و فناوري سوابق  •

 حد اکثر امتیاز در هر موضوع حداکثر امتیاز موضوع  فعالیت ردیف

 
1 

 ترویجی  -پژوهشی و علمی -(علمیچاپ شده  داخلی و خارجی  تمقاال -
 ، نامه حوزه تخصصی و پایانمرتبط با  ) معتبر 

 
 داراي گواهی پذیرش قابل قبول است مقاله یکحداکثر  -

 مطابق با آیین نامه ارتقاء امتیاز 10تا

امتیاز 4 تا رشته تحصیلیهاي تخصصی مرتبط با ترجمه کتابیا لیف أت 2  مطابق با آیین نامه ارتقاء 

مرتبط  المللیو بینملی  هاي علمی چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش مقاله 3
امتیاز 3تا  با تخصص  مطابق با آیین نامه ارتقاء 

4 
 برگزیدگان المپیادهاي علمی  -
تولید محصوالت کاربردي ثبت شده و دستاوردهاي  اکتشاف، اختراع ،  -

 صالح تائید مراجع ذي بافناورانه 

امتیاز 4تا   
 امتیاز 4بر اساس رتبه تا 

 
 امتیاز 4تا 

 

 امتیاز 10تا  رشته هاي هنرآثار هنري داراي ارزیابی ملی یا بین المللی براي  5
 امتیاز 4ملی هر مورد تا   

 امتیاز 6بین المللی هر مورد تا  

امتیاز 4 تا المللی هاي علمی در سطح ملی و بیننامهتشویق 6  امتیاز  1ملی هر مورد تا  
 امتیاز 2هر مورد تا  بین المللی

  امتیاز 2تا  هاي پژوهشی به تشخیص کمیته سایر فعالیت 7

 وجه در خصوص مدارك علمی و پژوهشینکات قابل ت

 باشد. مجله با ذکر شماره و دورهدفترنشریه  /یید هیات تحریریهأباید مورد ت ،گواهی پذیرش چاپ )1
نفر اول در ، به عنوان شترك با استاد راهنماـمبه صورت ارائه شده و نامه مستخرج از پایان تمقاالامتیاز داوطلب در  )2

 .ودش ینظر گرفته م
 .باشدالمللی  یا مراجع معتبر بین هاي علمی و صنعتی ایران ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهش )3
برگزیدگان المپیادهاي المللی و بین و، ابن سینا) ،رازي،(خورازمی، فارابیمعتبرملی علمی  هاي برگزیدگان جشنواره )4

  .یا دبیرخانه المپیاد باشند دبیرخانه جشنواره ازباید داراي تاییدیه رسمی علمی دانشجویی 
 .شود محاسبه نامه ارتقاء براساس آئین، مشترك پدید آورندگان پژوهش هاي امتیاز )5

 متقاضیان استفاده ازسهیمه مربیانثبت نام شرایط و ضوابط 

مان ساز 1 دفترچه شمارهداوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در 
 :باید مدارك زیر را ارائه نمایند، سنجش آموزش کشور

 وتمام وقت تحصیل با  دانشگاه محل خدمت نامه موافقتارائه و  متقاضیان استفاده از سهمیه مربیان ویژهتکمیل فرم  -1
 . دانشگاه محل خدمت و دانشگاه تهران بر اساس قرارداد تحصیل  پرداخت شهریه تعهد

 .حکم کارگزینی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی -2



 ثبت نام مدارك الزم جهت 

بارگذاري  مدارك زیر را ومراجعه ems1.ut.ac.ir  :به آدرس جامع آموزش دانشگاه به سامانه مقررمهلت باید در داوطلبان  

 )مدارك بارگذاري شده باید واضح و خوانا باشد(  کنند:

 3*4پرسنلی  عکس -1

 ات شناسنامه صفح -2

 ملی کارت -3

 ارشد کارشناسیو  کارشناسیمقطع  تایید شده و ریز نمرات پایان تحصیالت یگواه -4

 نامه درجه پایان با درج نمره و نامه کارشناسی ارشد  گواهی صورتجلسه دفاعیه پایان -5

محل تحصیل  از موسسه معدل ذکربا  31/06/1400تا تاریخ حداکثر  حصیل مبنی بر دفاع از پایان نامهگواهی اشتغال به ت -6

  ارشد) کارشناسی ترم آخردانشجویان مخصوص  (

 سوابق پژوهشی و فناوري مستندات و مدارك  جدول  -7

تمام وقت تحصیل با  دانشگاه محل خدمت نامه موافقتو  متقاضیان استفاده از سهمیه مربیان ویژهفرم  وحکم کارگزینی  -8

 قرارداد دانشگاه محل خدمت و دانشگاه تهراناساس تحصیل بر پرداخت شهریه تعهد و

 ترونیکی و دریافت درگاه الک ثبت نام در هر کد رشته از طریق بابتهزار تومان) (یکصدو پنجاه  000/500/1مبلغ  واریز

پرداخت هزینه ثبت نام یک بار رشته،  یکدوم در  نوبت هاي روزانه و کد رشتهبراي شایان ذکر است  کد رهگیري.

 گردد. جه پرداختی در صورت انصراف یا عدم پذیرش مسترد نمیو  گیرد.صورت می 

 شرح جدول زیر است بهالبرز و پردیس خودگردان هاي نوبت دوم  شهریه. 

 1400 - 1401نوبت دوم  سال تحصیلی   Ph.Dشهریه دانشجویان مقطع دکتري تخصصی 
 در هر ترم مبلغ کل شهریه گروه آموزشی دوره

 نوبت دوم
 ریال  131.741.766 ریال 1.053.934.124  انسانی و علوم رفتاريعلوم 

 ریال161.017.713   ریال  1.288.141.707 سایر گروه ها

 

 1400- 1401سال تحصیلی    خودگردان  هاي پردیس Ph.Dشهریه دانشجویان مقطع دکتري تخصصی 

 شهریه هر ترم مبلغ کل شهریه  گروه آموزشی پردیس

 البرز پردیس
  ریال158.090.119   ریال 1.264.720.948  انسانی و علوم رفتاريعلوم 

  ریال193.221.256   ریال1.545.770.048   سایر گروه ها

 شایان ذکراست شهریه مربیان دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور مطابق با شهربه نوبت دوم محاسبه می شود.* 



  نکات مهم

از اعالم اسامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، به  باید پسهاي دانشگاه  در کد رشته محلمعرفی شده داوطلبان  -1

 اقدام نمایند نام و بارگذاري مدارك مورد نیاز نسبت به ثبت شیوه نامه مطابق با و مراجعه ems1.ut.ac.ir آدرس

مصاحبه در جهت شرکت  باشد، داوطلب حائز حد نصاب علمی می ثبت نام و انتخاب تمامی کد رشته محلهایی که :توجه

 .گردد می یت از مصاحبهمحروم منجر به ب هر یک از کد رشته محلعدم ثبت نام الکترونیکی یا عدم انتخا .الزامی است

یکبار براي هر داوطلب صرفًا  ،ه از طریق وبگاه دانشگاهبرنامه زمانبندي اعالم شد با مطابقمصاحبه به صورت مجازي و  -2

و برگزاري مجدد آن  به منزله غیبت تلقی شده براي مصاحبه، اعالم شده عدم حضور داوطلب در زمان. شود میبرگزار 

 امکان پذیر نمی باشد.

بعد به مدارکی که  .الزامی استهاي مقرر در تاریخems1.ut.ac.ir  از طریق سامانهکلیه مدارك و مستندات بارگذاري  -3

 .گیرد بارگذاري شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و امتیازي به آنها تعلق نمی مهلت ياز انقضا

راهنماي آزمون ورودي  1شماره  دفترچه طبق(، مطابقت داشته باشدالتحصیلی  با رشته فارغ باید داوطلب رشته امتحانی -4

 . نمی باشدمجاز به شرکت در مصاحبه  داوطلبدر غیر این صورت  )آموزش کشور سازمان سنجش 1400دکتري سال 

سال  Ph.D )( شیوه نامه اجرایی آزمون ورودي دوره دکتري 10بر اساس بند  ،مرحله دوم آزمون احراز حد نصاب نمره -5

  .، در دانشگاه الزامی استسازمان سنجش آموزش کشور 1400

جهت . انجام می شودنامه اختصاصی دانشگاه  شیوهن المللی کیش و ارس بر اساس هاي بی پذیرش دانشجو در پردیس  -6

 . راجعه شودم  Aras.ut.ac.irارس پردیس و  kish.ut.ac.ir کیش  اطالعات بیشتر به سایت پردیس

 کننددانشکده ذیربط مراجعه مصاحبه به سایت پردیس/وه برگزاري نحوطلبان جهت اطالع دقیق از زمان و دا. 

صورت   Academics.ut.ac.ir دانشگاه به نشانی معاونت آموزشی به داوطلبان از طریق پایگاه اینترنتی رسانی اطالع

مذکور و سایت پردیس/ سایت به  تغییر احتمالی،از هر گونه  اطالعضروري است داوطلبان به منظور  .پذیرد می

  .کنند دانشکده/ مرکز / موسسه ذیربط مراجعه

  کلیک نمایید را  اینجا  پردیس/ دانشکده هاآدرس، وب سایت و شماره تماس  براي مشاهده. 

 

 با آرزوی �وف��ت   

گاه ���ان  �عاونت آ�وز�ی دا��

 اداره �ل �دمات آ�وز�ی

http://kish.ut.ac.ir/
http://aras.ut.ac.ir/
http://www.academics.ut.ac.ir/
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