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 هوالعلیم

 
 

 

   
 
 

 

 وزارت علوم، «تحصیلی دکتری پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره» نامه آیين بر اساس يبهشت ديدانشگاه شه

و  16/12/93مورخ  237200/21 آن به شماره اصالحيه و 18/04/93مورخ  67272/21به شماره  تحقيقات و فناوري

از بين شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه  17/12/1399مصوبون دوره دکتري پذیرش بدون آزمدستورالعمل اجرایي 

براي دوره دکتري بدون آزمون سال تحصيلي  (6هاي مندرج در جدول ) رشته ارشد آموختگان و دانشجویان دوره کارشناسي دانش

 پذیرد. دانشجو مي 1401-1400
 

 و مورد تایيد وزرات علوم، تحقيقات و فناوري هاي داخل کشور اهآموختگان و دانشجویان دوره کارشناسي ارشد دانشگ دانش (1

 در فراخوان دکتري بدون آزمون دانشگاه شهيد بهشتي شرکت نمایند.  شرایط و نکات ذیلتوانند با رعایت  مي

 مدارک و يعلمي کاربرد جامع نور، پيام غيرانتفاعي، عالي آموزش و موسسات ها دانشگاه کليه دانشجویان و آموختگان دانش (2

 این دکتري شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون به محور مجاز غيرحضوري و آموزش حضوري، نيمه مجازي، هاي دوره

 باشند. نمي دانشگاه

دستورالعمل  از مفاد استفاده به مجاز کشور از خارج هاي دانشگاه التحصيالن فارغ و خارجي اتباع آموختگان و دانشجویان دانش (3

 . نيستند آزمون به دوره دکتري بدون ورود برايدانشگاه این اجرایي 

 .ارشناسي ارشد متقاضي نگذشته باشدآموختگي مقطع ک سال از تاریخ دانش 2بيش از  (4

و  )با اعمال ضریب همترازي( 16 يمهندس يو فن هیعلوم پا يها رشته يمقطع کارشناسقابل قبول حداقل معدل  (5

 .است (يهمتراز بیاعمال ضربدون ) 16 يو رفتار يو علوم اجتماع يعلوم انسان يها رشته

 (.يهمتراز بیاست )بدون اعمال ضر 17ارشد  يمقطع کارشناسقابل قبول معدل  حداقل (6

  فارغ التحصيل شوند. 31/06/1400داوطلبان باید حداکثر تا  (7

ذیرش بدون آزمون دکتري نيمسال در دوره کارشناسي ارشد، مجاز به شرکت در فراخوان پ 5داوطلبان با سنوات بيش از  (8

 کنند. باشند، اما نمره مربوطه را کسب نمي این دانشگاه مي

الزامي است. داوطلبان حائز   3تا  1هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه، مطابق جداول امتياز از فعاليت 60کسب حداقل  (9

 . ندشو مي بندي اولویت امتياز، ترتيب به مصاحبه و پژوهشي آموزشي، امتياز 60 حداقل

 باشد. گواهي نامه پایان با مرتبط و قطعي چاپ پذیرش گواهي داراي یا شده چاپ باید 1جدول  1موضوع ردیف  مقاالت (10

 و شماره ذکر با صریح بطور آن چاپ تحریریه بوده و زمان هيات تأیيد مورد باید شرط و قيد چاپ قطعي و بدون پذیرش

 .باشد مشخص شده چاپ، دوره

  پس  سال یکماده که در زمان مصاحبه داراي گواهي پذیرش قطعي است، باید حداکثر تا مقاالت موضوع این

 گردد. در غير این صورت، پذیرش داوطلب لغو ميدوره دکتري به چاپ برسد، از ورود به 

دانشگاه شهید بهشتی دکتری دوره بدون آزمون فراخوان پذيرش  

(1400-1401)سال تحصیلی   
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هاي علمي متقاضيان ورود به دوره تحصيلي  جلسه بررسي توانایي صورت» 1امتياز از ردیف اول جدول  5کسب حداقل  (11

 الزامي است.« کتري بدون آزموند

 (4)هاي مورد قبول دانشگاه( مطابق جدول )یا معادل آن در سایر آزمون MCHEاز آزمون زبان  50کسب حداقل نمره  (12

 .مي استاالز قبل از آزمون جامع دکتريتا 

 .ل استسا 30حداکثر سن داوطلب  (13

 

 تذکرات مهم

  

آزمون باید با رشته تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد متقاضي مرتبط  رشته تحصيلي مورد تقاضا براي دوره دکتري بدون (1

  .استمربوطه آموزشي   عهده گروه بهباشد. تشخيص این موضوع 

هاي کارشناسي ارشد مندرج در این جدول  از رشته صرفاً 7جدول هاي مندرج در  پذیرش بدون آزمون دوره دکتري رشته (2

 امکانپذیر است.

 .ها باشد ایه تقاضاي پذیرش، دانشجوي مقطع دکتري سایر مؤسسات و دانشگاهمتقاضي نباید در زمان ار (3

 توانند فقط متقاضي یک رشته/گرایش باشند. داوطلبان مي (4

-1401 یلیسال تحصدوره دکتری بدون آزمون  رشیمشمول پذ یها رشته رییاحتمال تغ نکهیبا توجه به ا (5

 .کند ینم جادیا یو یبرا یحق گونه چیداوطلب ه یمورد تقاضا شیوجود دارد، لذا حذف رشته/گرا 1400

 مجاز نيست. ،نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتري تغيير رشته یا محل تحصيل افراد پذیرفته شده براساس آیين (6

 مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند، به هیچ وجه بررسی نخواهد شد. (7

مسترد نخواهد  ، عدم احراز شرایط اولیه یا عدم پذیرشنقص مدارک ابت بررسی پرونده بوده و در صورتبوجه پرداختی  (8

 شد. 

 .استپذیرش نهایي متقاضيان منوط به تأیيد سازمان سنجش آموزش کشور  (9

ریق این نام، بررسي مدارک و اشتغال به تحصيل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از ط چنانچه در هر مرحله از ثبت (10

نام و ادامه  فراخوان را ندارد یا مغایرتي بين مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، بالفاصله از ثبت

 شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد. تحصيل وي جلوگيري مي

شجوي سازمان گزینش دان نه هيأت مرکزيشدگان علمي، منوط به تأیيد دبيرخانام قطعي پذیرفته ثبتبا عنایت به اینکه  (11

 دانشگاه از صدور هر گونه گواهي اشتغال به تحصيل تا دریافت این تایيدیه معذور است. است،سنجش آموزش کشور 

و  پذیرد مي صورت اداره جذب و هدایت استعدادهاي درخشان اینترنتي پایگاه طریق از منحصراً داوطلبان به رساني اطالع گونه هر (12

 . رساني از طرق دیگر ندارد اه هيچ مسئوليتي جهت اطالعدانشگ

از  رسانی خواهد شد لذا اداره اطالعهای بعدی این  از طریق اطالعیه نتایج بررسی اولیه )احراز شرایط اولیه(زمان اعالم 

 .فرماییدمراجعه حضوری خودداری تلفنی یا هرگونه تماس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از طریق وبگاه  فقط 1400-1401براي سال تحصيلي مقطع دکتري  رساني در خصوص پذیرش بدون آزمون هرگونه اطالع

هاي درخشان به آدرس  استعداد/ امور آموزش/ اداره جذب و هدایت دانشگاه شهيد بهشتي

https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talent رساني از طرق دیگر ندارد.  سئوليتي در قبال اطالعدانشگاه م خواهد شد. انجام

 اخبارکليه تایيد سازمان سنجش آموزش کشور(،  پس ازالزم است متقاضيان از زمان ارائه درخواست تا اعالم نتایج نهایي )

 مربوط را از طریق وبگاه استعدادهاي درخشان این دانشگاه پيگيري نمایند. هاي و اطالعيه

  مراجعه حضوری به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان و همچنین فنی یا تلاز هرگونه تماس

 دانشکده/پژوهشکده مربوطه خودداری نمایید.

 ایميل توانند از طریق متقاضيان مي ،در صورت ضرورت elite@mail.sbu.ac.ir  سواالت خود را دریافت کنندپاسخ. 
 

https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talent
https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talent
mailto:elite@mail.sbu.ac.ir
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 :نام نحوه ثبت

 به  11/02/1400لغایت  21/01/1400رش بدون آزمون دکتري این دانشگاه باید از تاریخ کليه داوطلبان پذی

 "متقاضي پذیرش دانش آموختگان ممتاز"و سپس روي آیکن مراجعه  https://golestan.sbu.ac.irآدرس 

 کليک نمایيد. 

 سامانه خارج شوید.  به خاطرسپاري از ازپس  واژه خود را در سامانه تعریف نموده وسه کاربري و گذرشنا 

  مجدداً به آدرسhttps://golestan.sbu.ac.ir  در  واژه خود )تعریف شدهبا شناسه کاربري و گذرمراجعه و

 ( به سامانه وارد شوید. قبلمرحله 

  وارد شوید و به تکميل اطالعات الزم بپردازید.  "1400دوره دکتري  بدون آزمون پذیرش"در بخش 

  فرمت  یا سامانه گلستان بارا که از این پورتال هایي فرمالزم استWORD اید، پس از تکميل  دریافت نموده

و با  PDFو آنها را در فرمت  نمودهاسکن  با وضوحمدارک الزم را  سایر. سپس دتبدیل نمایي PDFبه فرمت 

ها باید به صورت تایپ  کلیه فرم کيلو بایت براي هر فایل، در سامانه بارگذاري نمایيد. 250حجم کمتر از 

 شود. هایی که به صورت دستی تکمیل شده باشد، ترتیب اثر داده نمی شده باشد. به فرم

  نمایید.  حفظهای بعدی  را برای پیگیری شناسه کاربری و گذرواژه خود ده،شماره پرونالزم است 

 

 :نام رک الکترونیکی الزم برای ثبتمدا

 KB 100حداکثر حجم و  JPGفرمت  یک قطعه عکس با (1

 ت ملي؛ به صورت یک فایل یکپارچه  صفحه اول شناسنامه به انضمام تصویر کار تصویر  (2

اندد   سي ارشد خود دفاع کردهنامه کارشنا مخصوص داوطلباني که از پایان) شناسي ارشدنامه کارپایان صورتجلسه دفاع از (3

 در ریزنمرات داوطلب ثبت نشده است(نامه  پایاناما هنوز درجه 

  به صورت یک فایل یکپارچه   PDFریز نمرات دوره کارشناسي به فرمت  (4

 پارچه  کبه صورت یک فایل ی PDFریز نمرات دوره کارشناسي ارشد به فرمت  (5

  1400-1401فرم تقاضاي پذیرش بدون آزمون دوره دکتري سال  (6

   نامه کارشناسي ارشد پایانبا  يجیترو-يو علم يپژوهش-يارتباط مقاالت علم دیيتا يگواه (7

مقطدع  و دوم رتبده اول   و ي)مخصوص داوطلبان رتبه اول تدا سدوم مقطدع کارشناسد     يليبرتر تحص يها رتبه دیيفرم تا (8

 (5و جدول  1جدول  1با توجه به اطالعات ردیف  ارشد يکارشناس

 نامه که یکي از آنها بایستي توسط استاد راهنماي دوره کارشناسي ارشد متقاضي تکميل شود دو توصيه (9

 )در صورت وجود( مدرک معتبر زبان (10

امانه جدامع  سد »ریال که الزم است صرفاً به صورت الکترونيکي از طریدق   1ر500ر000 به مبلغ نام هزینه ثبتپرداخت  (11

  واریز گردد. «دانشگاهي

 

 د(:شومربوطه گروه آموزشی  تحویلبه صورت فیزیکی در روز مصاحبه )این مدارک و مستندات مدارک اصل 

وهشي، ریدز نمدرات،   هاي پژ پژوهشي )مقاالت، گواهي اتمام طرحهاي آموزشي و کليه مدارک مربوط به سوابق و فعاليت (1

 افتخارات، ...(

  1400-1401پذیرش بدون آزمون دوره دکتري سال فرم تقاضاي  (2

 کارشناسي ارشد متقاضي تکميل شود نامه که یکي از آنها بایستي توسط استاد راهنماي دوره دو توصيه (3

 نامه کارشناسي ارشد پایانبا  يجیترو-يو علم يپژوهش-يارتباط مقاالت علم دیيتا يگواهاصل  (4

مقطدع  و دوم رتبه اول  و يصوص داوطلبان رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسمخ) يليبرتر تحص يها رتبه دیيفرم تااصل  (5

 (5و جدول  1جدول  1با توجه به اطالعات ردیف  ارشد يکارشناس

https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
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 های پژوهشی : ارزشیابی فعالیت1جدول 

 نحوه ارزیابی 

حداقل/ 

حداکثر 

 امتیاز

 ردیف نوع فعالیت

ی
ش

ت پژوه
نحوۀ محاسبۀ امتیازا

 

)حداکثر 
40

 
امتیاز(

 
 

 نامه ارتقا اعضا هيات علمي نمره مقاالت بر اساس آیين

  .شودمحاسبه مي

 .تذکر: سهم داوطلب در نظر گرفته شود 

 اعتبار و در صورت  ارائه  مقاله در نشریات نامعتبر، کم

یا جعلي )به تشخيص معاونت پژوهشي و فناوري 

-دانشگاه( متقاضي از پذیرش بدون آزمون محروم مي

 گردد.

  5حداقل 

 

 40حداکثر 

 امتیاز

 

داخلی و (پژوهشی  –مقاالت علمی 

 نامه  خارجی( مرتبط با پایان

 )حداکثر دو مقاله(

1 

گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان  امتیاز 5و داخلی تا  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 

 های علمی و صنعتی ایرانپژوهش

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر  امتیاز 7و بین المللی تا  5داخلی تا 

 -فارابی-بین المللی و داخلی )خوارزمی

 سینا( رازی و ابن

 امتیاز 4رتبه اول: 

 امتیاز 3رتبه دوم: 

 امتیاز 2رتبه سوم: 

 

 امتیاز 3رتبه اول: 

 امتیاز 2رتبه دوم: 

 امتیاز 1رتبه سوم: 

 

 امتیاز 2تا 

رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسی 

 5جدول « الف»های بند  گاهدانش

 

رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسی 

 5جدول « ب»های بند  دانشگاه

 

رتبه اول مقطع کارشناسی سایر 

 ها دانشگاه

 ورودی( 5)حداقل  امتیاز 3رتبه اول: 

 ورودی( 6)حداقل  امتیاز 2رتبه دوم: 

 

 ورودی( 5امتیاز )حداقل  2رتبه اول: 

 ورودی( 6ل امتیاز )حداق 1رتبه دوم: 

 

 ورودی( 5امتیاز )حداقل  1تا 

رتبه اول و دوم دوره کارشناسی ارشد 

 5جدول « الف»های بند  دانشگاه

 

رتبه اول و دوم دوره کارشناسی ارشد 

 5جدول « ب»های بند  دانشگاه

 

رتبه اول دوره کارشناسی ارشد سایر 

 ها دانشگاه

به داوطلباني 

که مشمول 

امتياز هر دو 

ند، بند هست

فقط امتياز 

یکي از آنها 

گيرد  تعلق مي

)بند حائز 

 امتياز باالتر(

 امتیاز 3تا 
انحراف معیار باالتر از  2.5دانشجویان 

 1 میانگین نمره گروه آزمایشی مربوطه

 امتیاز 4مدال طال: 

 امتیاز  3مدال نقره: 

 امتیاز 2مدال برنز: 

 آموزی برگزیدگی المپیاد دانش

 )حداکثر دو

 امتیاز 2هر مقاله تا  مورد(
   4 حداکثر

ازیامت  

ترویجی )مرتبط با  –مقاالت علمی 

 نامه( پایان
 

2 

                                                 

  معيار از ميانگين نمره انحراف 2.5شدگان آزمون سراسري ورود به دانشگاه در دوره کارشناسي پيوسته، که با تایيد سازمان سنجش آموزش کشور، نمره قبولي آنها  . پذیرفته 1

 گروه آزمایشي مربوطه بيشتر باشد. کنندگان شرکت
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 گيرد. هاي تکميل شده تعلق مي به طرح -

 ارائه مدرک معتبر از سوي کارفرما الزامي است.-

 سهم داوطلب باید مشخص باشد.-

 4حداکثر 

 امتیاز
 3 های پژوهشی  مشارکت در اجرای طرح

)حداکثر دو 

 مورد(
 امتیاز 2خارجی تا 

 امتیاز  1داخلی تا 

 4 حداکثر

ازیامت  

های معتبر داخلی ارائه مقاله درکنفرانس

 یا خارجی
 

4 

 ذکر نام دانشجو روي جلد کتاب الزامي است.-

 کتب حل تمرین قابل قبول نيست.-
 3 حداکثر

ازیامت  

مشارکت در ترجمه یا گردآوری کتاب 

 حصیلی مرتبط با رشتۀ ت
5 

صرفاً به 

هایي  نامه پایان

گيرد  تعلق مي

که در تاریخ 

مصاحبه دفاع 

 شده باشد.

 امتیاز 2و بسیار خوب تا  4عالی تا 
 4 حداکثر

ازیامت  
 6 نامه کارشناسی ارشدکیفیت پایان

 

 

 های آموزشی : ارزیابی فعالیت2جدول 

 نحوۀ ارزیابی 
 حداکثر 

 امتیاز
 یفرد مورد

نَحوۀ محاسبۀ 
ت

امتیازا
 

ی 
آموزش

 

)حداکثر 
30

 
امتیاز(

 

 امتیاز 3و باالتر: تا  18میانگین 

 امتیاز 2: تا 18تا  17میانگین 

 امتیاز 1: تا 17تا  16میانگین 

 1 معدل کل دوره کارشناسی 3

 امتیاز 3: 5جدول « الف»های بند   دانشگاه

 امتیاز 2: 5جدول « ب»های بند   دانشگاه

 امتیاز 1ها: تا  سایر دانشگاه

 2 کیفیت دانشگاه مقطع کارشناسی 3

 امتیاز 2و باالتر: تا  18میانگین 

 امتیاز 1: تا 18تا  17میانگین 
2 

ارشد  معدل کل دوره کارشناسی

 نامه( )بدون احتساب پایان
3 

امتیاز  3: 5جدول « الف»های بند   دانشگاه

 امتیاز 2جدول: « ب»های بند   دانشگاه

 امتیاز 1تا  ها: سایر دانشگاه

3 
کیفیت دانشگاه مقطع کارشناسی 

 ارشد
4 

 امتیاز 3نیمسال:  8تا 

 نیمسال امتیاز ندارد 8باالتر از 
 5 طول مدت تحصیل کارشناسی 3

 امتیاز 3نیمسال:  4تا 

 امتیاز 2نیمسال:  5

 نیمسال امتیاز ندارد 5باالتر از 

3 
طول مدت تحصیل کارشناسی ارشد 

 پیوسته نا
6 

 امتیاز 5: 3تا  1 رتبه

 امتیاز 4: 6تا  4رتبه 

 امتیاز 3: 9تا  7رتبه 

 امتیاز 2: 12تا  10رتبه 

 امتیاز 1: 15تا  13رتبه 

 گیرد. : امتیازی تعلق نمی15رتبه باالتر از 

5 
-برگزیدگان المپیادهای علمی

2دانشجویی
 

7 

 8 مدرک زبان معتبر 8  4طبق جدول 
 

 

 

 

 

                                                 
2
 الزامی نیست. 1جدول  1های اول تا پنجم المپیادهای علمی دانشجویی، داشتن حداقل امتیاز ردیف  رتبه . برای دانشجویان حائز 
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 : مصاحبه3جدول 
 یفرد شاخص ارزیابی حداکثر امتیاز یابی نحوۀ ارز

صاحبه 
ت م

سبۀ امتیازا
نحوه محا

 

)حداکثر 
30

 
امتیاز(

 

 امتیاز 30حداکثر 

3 

تسلط علمی داوطلب )توانایی داوطلب 

در تجزیه و تحلیل مسائل و پاسخگویی 

 به سواالت

1 

 2 وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 3

 3 شخصیت، متانت و نحوۀ تعامل 3

3 
نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با 

 رشتۀ تحصیلی
4 

 5 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 3

15 
راستایی زمینه پژوهشی داوطلب با  هم

 های علمی اعضای گروه اولویت
6 

 

 

 

 المللی زبان انگلیسی های ملی و بین :  همترازی نمرات آزمون4جدول 

 

 

 

 (5جدول )

هاي شهيد بهشتي، تهران، اصفهان، تبریز، تربيت مدرس، شيراز، فردوسي مشهد، صنعتي اصفهان، صنعتي اميرکبير،  دانشگاه الف

 مه طباطبایي، صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي و علم و صنعت ایرانصنعتي شریف، عال

 

هاي اروميه، الزهرا، بوعلي سينا، بيرجند، خوارزمي، رازي کرمانشاه، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، شهيد  دانشگاه ب

سهند تبریز، گرگان، صنعتيطبيعيگيالن، مازندران، یزد، علوم کشاورزي و منابع  کرمان، کاشان،چمران اهواز، شهيد باهنر

 صنعتي شيراز، علوم پایه زنجان، هنر بابل، صنعتيصنعتي شاهرود، 

 ، هنر اسالمي تبریز، هنر اصفهانبهارالمللي امام خميني، حکيم سبزواري، دریانوردي و علوم دریایي چاشاهد، بين

 

 

 

 

 

 

 

MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL IBT TOEFL 

Computer 

TOEFL PAPER 

+ TOLIMO 
 حداکثر امتياز

100-90 7/5-9 120-96 300-250 680-600 8 

89-85 6/5-6/9 100-80 249-232 599-575 7 

84-80 6-6/4 95-86 231-213 574-550 6 

79-75 5/5-5/9 85-76 212-196 549-525 5 

74-70 5-5/4 75-66 195-173 524-500 4 

69-65 4/5-4/9 65-56 172-152 499-475 3 

64-60 4-4/4 55-46 151-133 474-450 2 

59-50 3/5-3/9 35-29 132-113 449-425 1 
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 1400-1401سال تحصیلی  های دارای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ( رشته6جدول )

 رشته تحصیلی /پژوهشکدهدانشکده

 معماری و شهرسازی

 معماري

 شهرسازي

 طراحي شهري

 فناوریهای نوین و مهندسی هوا و فضا
 مهندسي فضایي -مهندسي هوا فضا 

 دیناميک پرواز و کنترل -مهندسي هوا فضا 

 ای مهندسی هسته

 پرتو پزشکي -مهندسي هسته اي 

 راکتور -سي هسته اي مهند

 کاربرد پرتوها -مهندسي هسته اي 

 چرخه سوخت -مهندسي هسته اي 

 مهندسی عمران، آب و محیط زیست

 آب و فاضالب -مهندسي محيط زیست 

 زلزله -مهندسي عمران 

 مهندسي و مدیریت منابع آب -مهندسي عمران 

 ژئوتکنيک -مهندسي عمران 

 مهندسی مکانیک و انرژی
 طراحي کاربردي -مهندسي مکانيک 

 تبدیل انرژي -مهندسي مکانيک 

 مهندسی برق

 الکترونيک -مهندسي برق 

 سيستم -مخابرات -مهندسي برق

 مخابرات ميدان و موج -مهندسي برق 

 کنترل -مهندسي برق 

 قدرت -مهندسي برق 

 مهندسی و علوم کامپیوتر

 ي کامپيوتريمعماري سيستم ها-مهندسي کامپيوتر

 نرم افزار -مهندسي کامپيوتر 

 هوش مصنوعي -مهندسي کامپيوتر

 علوم زمین

 زمين شناسي اقتصادي -علوم زمين 

 آب هاي زیرزميني -علوم زمين 

 پترولوژي -علوم زمين 

 تکتونيک -علوم زمين 

 علوم ریاضی

 جبر-ریاضي محض

 هندسه توپولوژي  -ریاضي محض 

 آمار

 محاسبات نرم و هوش مصنوعي -وم کامپيوتر عل

 بيم سنجي

 علوم محیطی
 علوم و مهندسي محيط زیست

 اگرواکولوژي

 علوم و فناوری زیستی

 ميکروبيولوژي

 سيستماتيک -زیست شناسي گياهي 

 بيوتکنولوژي کشاورزي
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 1400-1401سال تحصیلی  های دارای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ( رشته6جدول )

 رشته تحصیلی /پژوهشکدهدانشکده

 جانوران دریا -زیست شناسي دریا 

 فيزیولوژي -زیست شناسي جانوري 

 م شیمی و نفتعلو

 شيمي معدني -شيمي 

 شيمي فيزیک -شيمي 

 شيمي آلي -شيمي 

 شيمي تجزیه -شيمي 

 شيمي پليمر -شيمي 

 گیاهان دارویی
 فيتوشيمي

 شيمي داروئي -شيمي 

 لیزر و پالسما
 فوتونيک

 مهندسي پالسما

 فیزیک

 ذرات بنيادي و نظریه ميدانها -فيزیک 

 شناسي  و کيهانفيزیک گرایش گرانش 

 فيزیک ماده چگال -فيزیک 

 اپتيک و ليزر -فيزیک 

 فيزیک پالسما -فيزیک 

 هاي پيچيده فيزیک گرایش فيزیک آماري و سامانه

 ادبیات و علوم انسانی

 زبان و ادبيات عربي

 زبان و ادبيات فارسي

 زبان شناسي

 فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطي

 تاریخ ایران بعد از اسالم -تاریخ 

 شناسي مسائل اجتماعي ایران جامعه

 ادبيات فرانسه

 زبان و ادبيات انگليسي

 ایران شناسي شناسی ایران

 اخالق اسالمي-مدرسي معارف اسالمي الهیات و ادیان

 شناسی علوم تربیتی و روان

 روانشناسي باليني

 روانشناسي سالمت

 روان شناسي

 اسي تربيتيشن روان

 ریزي درسي در آموزش عالي برنامه -آموزش عالي 

 برنامه ریزي درسي

 مدیریت آموزش عالي -آموزش عالي 

 مدیریت آموزشي

 علوم ورزشی و تندرستی
 رفتار حرکتي

 فيزیولوژي ورزشي
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 1400-1401سال تحصیلی  های دارای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ( رشته6جدول )

 رشته تحصیلی /پژوهشکدهدانشکده

 علوم شناختی و مغز

 مدل سازي شناختي -علوم شناختي 

 ختيروان شناسي شنا -علوم شناختي 

 مغز و شناخت -علوم اعصاب شناختي -علوم شناختي 

 علوم زمین

 جغرافياي سياسي

 جغرافيا و برنامه ریزي شهري

 جغرافيا و برنامه ریزي روستایي

 ژئومورفولوژي

 آب و هواشناسي

 اطالعات جغرافيایي  سنجش از دور و سامانه

 حقوق

 حقوق خصوصي

 حقوق جزا و جرم شناسي

 ق عموميحقو

 حقوق بين الملل عمومي

 حقوق نفت و گاز

 حقوق تجارت و سرمایه گذاري بين المللي

 اقتصاد و علوم سیاسی 

 اقتصاد پولي -علوم اقتصادي 

 توسعه اقتصادي -علوم اقتصادي 

 اندیشه هاي سياسي -علوم سياسي 

 روابط بين الملل

 مدیریت و حسابداری

 یریت بازاریابيمد -مدیریت بازرگاني 

 توليد و عمليات -مدیریت صنعتي 

 تحقيق در عمليات -مدیریت صنعتي 

 کسب و کار هوشمند -مدیریت فناوري اطالعات

 منابع انساني -مدیریت دولتي 

 بانکداري  -مالي 

 حسابداري
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دکتري هاي  توانند براي پذیرش در رشته مي (7) ولهاي مندرج در جد ارشد رشته  التحصيالن کارشناسي فارغدانشجویان/ 

 تقاضاي خود را ارائه نمایند.این جدول 

 های دکتری های مجاز کارشناسی ارشد برای ارائه تقاضا در برخی رشته ( رشته7جدول )

 کارشناسی ارشد دکتری

 برنامه ریزي درسي

و بهسازي منابع انساني، مدیریت آموزشي، ریزي آموزش عالي، آموزش  ریزي درسي، مدیریت و برنامه برنامه

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تکنولوژي آموزشي، تحقيقات آموزشي، آموزش و پرورش پيش دبستاني، 

 آموزش و پرورش ابتدایي، آموزش بزرگساالن

آموزش عالي: گرایش 

برنامه ریزي درسي در 

 آموزش عالي

 شی: گرايآموزش عال

يآموزش عال تیریمد  

 يآموزش تیریمد

 روانشناسي سالمت، روانشناسي باليني، روانشناسي باليني کودک و نوجوان، مشاوره توانبخشي روانشناسي سالمت

شناسي صنعتي و سازماني شناسي عمومي، روان روان روان شناسي  

مشاوره خانواده روانشناسي سالمت، روانشناسي باليني کودک و نوجوان، روانشناسي باليني، روانشناسي باليني  

 روانشناسي تربيتي، روان سنجي، روانشناسي باليني کودک و نوجوان، مشاوره مدرسه روانشناسي تربيتي

 علوم شناختي

شناسي، کودکان استثنایي، علوم تربيتي، مشاوره،  علوم شناختي، علوم کامپيوتر، روانشناسي، آمار، زبان

، اقتصاد، مهندسي پزشکي، فيزیولوژي پزشکي، فيزیولوژي ریاضي، آمار، مهندسي کامپيوتر، مهندسي برق

 شناسي جانوري جانوري، زیست

 شيمي پليمر

 -تکنولوژي پليمر، صنایع پليمر، مهندسي شيمي، مهندسي پليمریزاسيون، مهندسي صنایع پليمرعلوم و 

ي معدني، هاي مختلف شيمي )شيمي تجزیه، شيمي پليمر، شيمي آلي، شيم گرایش بایومتریال، گرایش

 شيمي فيزیک(

 هاي باستاني، تاریخ ایران باستان، زبان و ادبيات فارسي، تاریخ ایران اسالمي ایرانشناسي، فرهنگ و زبان ایرانشناسي

مهندسي دیناميک 

 پرواز و کنترل
 مهندسي هوافضا، مهندسي برق، مهندسي مکانيک، ریاضي کاربردي

 ران، مهندسي مکانيک، فيزیکمهندسي هوا فضا، مهندسي عم مهندسي فضایي

 

 

 


