بسمه تعالی
فراخوان و شیوه نامه پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای
درخشان دانشگاه صنعتی مالک اشتر

معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی
دفترهدایت استعدادهای درخشان

در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 5035-034

دانشگاه صنعتی مالک اشتر مطابق با آئین نامه«پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری»

(ابالغیه شماره 62/27676مورخ )2131/40/21؛ اصالحیه شماره 62/617644مورخ ( 2131/26/22در خصوص تغییر نحوه امتیازدهی
به سوابق آموزشی و پژوهشی) ،اصالحیه شماره  62/262747مورخ ، 2130/42/61اصالحیه آيین نامه فوق به شماره  6/62/10124مورخ

( 2135/46/65در خصوص کاهش حداقل امتیاز الزم برای پذيرش از  74به  ،) 24اصالحیه شماره  6/633570مورخ
(2132/26/22در خصوص تفويض اختیار تعیین شاخص ها و نحوه امتیازات سوابق تحصیلی به دانشگاه های سطح 2و)6و «دستورالعمل
اجرايی آئین نامه های پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان»(ابالغیه شماره 1242مورخ  2131/42/61سازمان سنجش
آموزش کشور) ،در تمامی رشته /گرايش های دوره دکتری دانشگاه که مطابق دفترچه شماره  6سازمان سنجش آموزش کشور در
سال تحصیلی  2044-2042دارای سهمیه پذيرش روزانه از طريق آزمون ورودی دوره دکتری هستند ،از میان دانشجويان و دانش
آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد،با لحاظ نمودن شرايط ذيل و از طريق بررسی سوابق علمی و پژوهشی ،و انجام مصاحبه با
متقاضیان ،دانشجو می پذيرد .داوطلبانی که حائز کلیه شرايط مندرج در آيین نامه مذکور و شرايط عمومی و اختصاصی اين دانشگاه
می باشند ،حداکثر تا تاریخ  5035/30/51میتوانند پرونده تقاضای خود به پست الکترونیک دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به
نشانی  estedadphd@mut.ac.irارسال نمايند.

الف:شرایط متقاضیان پذیرش و نکات عمومی
شرایط عمومی
داوطلبان میبايست از تمامی شرايط مشروحه زير برخوردار باشند:
 -2اعتقاد به اسالم و التزام عملی به اصل واليت فقیه و قانون اساسی.
 -6عدم سابقه عضويت و وابستگی به گروه های سیاسی غیرقـانونی و الحـادی.
 -1عـدم سوءپیشینه کیفری و عدم معروفیت به فساد اخالقی.
 -0تابعیت جمهوری اسالمی ايران برای داوطلب و خانواده وی.
 -5با توجه به ممنوعیت های قـانونی ،دانشـجويان ايـن دانشـگاه نمی توانند در فعالیت های سیاسی و حزبی شرکت نمايند.
 -2عدم منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی (برای داوطلبان مرد)
داوطلبانی که برای انجام مصاحبه بررسی صالحیت عمومی (گزینش) دعوت میگردند ،ملزم به همراه داشتن مدارک مشروحه زیر میباشند:

*اصل شناسنامه
*اصل کارت ملی
*عکس جديد  1قطعه
*روگرفت تمامی صفحات شناسنامه
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*روگرفت دو روی کارت ملی
*اصل گواهی اشتغال به کار (صرفاً برای شاغلین رسمی يا پیمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
توجه :مصاحبه بررسی صالحیت عمومی همزمان با مصاحبه علمی انجام می پذيرد.
شرایط و ضوابط اختصاصی
 -2در زمان انتشار فراخوان ،نبايد بیش از دوسال از تاريخ دانش آموختگی گذشته باشد .لذا دانش آموختگانی که پیش از تاريخ 2133/42/12
فارغ التحصیل شده اند ،مجاز به شرکت در اين فراخوان نیستند.
 -6دانشجويان متقاضی بايد حداکثر تا تاريخ  2042/42/12فارغ التحصیل گردند.
 -1پذيرش متقاضیان صرفا در همان رشته مقطع ک ارشناسی ارشد يا رشته های تحصیلی مرتبط با آن به تشخیص گروه آموزشی مربوطه امکان
پذير است.
 -0متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ارشد معادل نمی توانند در اين فراخوان شرکت نمايند.
 -5صرفا فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی ( روزانه يا نوبت دوم) می توانند در اين فراخوان شرکت نمايند .
 -2پذيرش متقاضیان حائز شرايط ،در دوره روزانه مقطع دکتری و بدون اخذ شهريه صورت می پذيرد.
 -7معدل مبنا به عنوان حداقل میانگین کل مورد نیاز در دوره های تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد(بدون احتساب نمره پايان نامه)
برای متقاضیان شرکت در اين فراخوان ،به ترتیب  22و  27می باشند که از طريق ترازيابی سايت سازمان سنجش ،ترازبندی می گردند.
 -1کسب حداقل  24امتیاز از مجموع امتیازات سوابق پژوهشی(با حداکثر 04امتیاز) ،سوابق آموزشی(با حداکثر 14امتیاز) و مصاحبه(با
حداکثر 14امتیاز) طبق جدول ( )2تا ( )0برای پذيرش ضروری است.
داشتن حداقل يکی از شرايط زير:
الف -يک مقاله معتبر علمی پژوهشی داخلی يا بین المللی مرتبط با موضوع پايان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
ب – يک ثبت اختراع مورد تأيید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران
ج – برگزيدگی در جشنواره های علمی بین المللی (خوارزمی ،فارابی ،رازی )... ،مورد تأيید دبیرخانه جشنواره مربوطه
-3ظرفیت پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان ،برابر با  %64ظرفیت پذيرش روزانه از طريق آزمون ورودی دوره دکتری در هر کدام از
کد رشته-محل های اعالمی توسط سازمان سنجش آموزش کشور است.
-24تغییر رشته يا محل تحصیل افراد پذيرفته شده مجاز نیست.لذا پس از تايید نهايی وضعیت متقاضیان پذيرش شده ،امکان تغییر رشته و
دانشگاه ،حتی در صورت موافقت دانشگاه ها میسر نخواهد بود.
-22متقاضیان محترم بايد پس از اخذ پذيرش نهايی ،نسبت به اعالم انصراف رسمی از پذيرش در ساير دانشگاه ها اقدام نمايند.
 -26مطابق ابالغیه شماره  1242مورخ  2131/42/61سازمان سنجش اموزش کشور ،اتباع غیر ايرانی نمی توانند از تسهیالت بدون آزمون
استعدادهای درخشان برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر استفاده نمايند.
 -21پذيرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان ،در صورت انصراف از تحصیل پس از ثبت نام نهايی در دوره روزانه ،مشمول مقررات
آموزشی دانشجويان انصرافی می شوند.
تبصره  :5دانشگاه پس از بررسی مدارک متقاضیان ،افرادی را دعوت به مصاحبه علمی می کند که حداقل امتیاز الزم را کسب کرده
باشند.
 -50شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دوره دکتری سال تحصیلی  5035-5034در جلسه
شماره  .....شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ ............مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفته است.
4
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ب :نحوه امتیازبندی سوابق پژوهشی  ،سوابق آموزشی و مصاحبه
 -5امتیازات سوابق پژوهشی:
 -4امتیازات سوابق آموزشی:
 -0امتیازات مصاحبه:

 -1امتیازات سوابق پژوهشی:
حداکثر امتیاز قابل تخصیص به مجموع سوابق پژوهشی متقاضی  04امتیاز است .کلیات مربوط به فعالیت های پژوهشی حائز امتیاز در جدول
( )2و جرئیات نحوه امتیازدهی ،در جداول ( )2-2تا( )1-2ارايه شده است.
جدول -5نحوه محاسبه امتیازات سوابق پژوهشی
ردیف

حداکثر امتیاز قابل

نوع فعالیت

نحوهی ارزیابی

تخصیص

2

مقاالت علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی ) مرتبط با پایان نامه

7

هر مقاله تا سقف  7امتیاز ،مطابق(جدول )5-5

6

گواهی ثبت اختراع مورد تأيید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

7

گواهی ثبت اختراع بین المللی تا  7و داخلی تا  5امتیاز

1

برگزيدگی در جشنوارههای علمی معتبر

7

برگزيدگان داخلی تا  1امتیاز و بین المللی تا  7مطابق جدول2-1

0

مقاالت علمی -ترويجی مرتبط با رشته تحصیلی

6

مطابقجدول 5-5

5

مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی و خارجی)

0

مطابقجدول 5-5

2

تألیف يا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

0

مطابق جدول (2-6کتب چاپ غیر دانشگاهی ،امتیاز تقسیم بر  6می شود)

7

کیفیت پايان نامه کارشناسی ارشد

0

عالی0بسیار خوب  6خوب 2

1

توصیه نامه از دو نفر اساتیدی که با ايشان درس گذراده باشند.

6

طبق نظر تیم مصاحبه کنند

جمع کل حداکثر امتیاز قابل تخصیص بابت سوابق پژوهشی

04

جدول :5-5نحوه محاسبه امتیازات مقاله علمی-پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و خارجی

ردیف
5
الف

ارزیابی مقاالت متقاضیان بدون آزمون

حداکثر امتیاز

مقاالت چاپ شده در مجالتی که در پايگاه ) Journal Citation Reports (JCRنمايه می شوند
( 7 Q5امتیاز 6 Q4،امتیاز 1.1 Q0امتیاز 1 Q0امتیاز)

7

ب

مقاالت چاپ شده در مجالتی که در پايگاه  Listed ISIنمايه می شوند(.بدون ضريب تاثیر)

4

مقاالت چاپ شده در مجالت Pub Med

7

مقاالت چاپ شده در مجالت  Scopusبراساس )Scimago journal Rank(SJR
( 1 Q5امتیاز 0.1 Q4،امتیاز0 Q0امتیاز 0.1 Q0امتیاز)

1

0

مقاالت چاپ شده در مجالت  ISCداخلی با رتبه  A+مطابق سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت عتف

1

1

مقاالت چاپ شده در مجالت  ISCداخلی با رتبه  Aمطابق سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت عتف

0.1

6

مقاالت چاپ شده در مجالت  ISCداخلی با رتبه  Bمطابق سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت عتف

0

7

مقاالت چاپ شده در مجالت  ISCداخلی با رتبه  Cمطابق سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت عتف

0.1

3

مقاالت چاپ شده در مجالت  ISCداخلی با رتبه Dیا فاقد رتبه مطابق سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت عتف

5

پایان نامه

رشته تحصیلی

مقاالت چاپ شده در مجالت Web of science

0

0

مستخرج از

مجالت علمی ترویجی در نشریات معتبر داخلی

0
0

53

مقاالت ارائه شده در همایش های خارجی در صورت چاپ به صورت مقاله تحقیقی ( ) Proccding

4

55

مقاالت ارائه شده در در همایش های داخلی صورت چاپ به صورت مقاله تحقیقی ( ) Proccding

5

54

مجالت نمایه شده سایر ایندکسها در مجالت خارجی

3

ارایه گواهی توسط استاد راهنما مبنی بر مستخرج بودن مقاله از پایان نامه
0
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جدول:4-5نحوه محاسبه امتیازات تالیف و ترجمه کتاب

موضوع

ردیف

حداکثر امتیاز

5

کتاب تالیفی منتشر شده توسط ناشران معتبر بین المللی (نظیر ، Taylor& Francis، Wiley،Elsevier
) …، CRC Press ، Routledge، Oxford، Blackwell، IEEE،McGraw- Hill،Springer

0

4

کتاب تالیفی منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه های سطح  2وزارت عتف ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر و ناشران معتبر دانشگاهی

0

0

کتاب تالیفی منتشر شده توسط ساير ناشران

4

0

کتاب ترجمه منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه های سطح  2وزارت عتف ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر و ناشران معتبر دانشگاهی

0

1

کتاب ترجمه منتشر شده توسط ساير ناشران

0

6

 Book Chapterمنتشر شده توسط ناشران معتبر بین المللی

4

امتیاز کتاب برگزیده سال کشور و کتاب برگزیده سال انجمن های علمی به ترتیب با ضرایب  4و  5.41محاسبه می گردد.

جدول:0-5نحوه محاسبه امتیازات کسب رتبه در جشنواره ها و مسابقات معتبر

ردیف

حداکثر امتیاز

موضوع

رتبه

رتبه

رتبه

اول

دوم

سوم

5

جشنواره خوارزمی(بخش دانشجويی) و جشنواره فارابی(بخش جوان-رقابتی) جشنواره های معتبر علمی خارج از کشور

7

6

1

4

جشنواره ملی فن آفرينی شیخ بهايی ،جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

1

0

0

0

جشنواره ملی ايده های برتر ،جشنواره ملی نوآوری و شکوفايی کوهساران ،جشنواره ملی اختراعات رويش و جشنواره بورس ايده ها

0

4

5

 -2امتیازات سوابق آموزشی:
حداکثر امتیاز قابل تخصیص به مجموع سوابق آموزشی متقاضی  14امتیاز است .کلیات مربوط به فعالیت های آموزشی حائز امتیاز در جدول
( )6به همراه جرئیات نحوه امتیازدهی ،ارايه شده است.
جدول -4نحوه محاسبه امتیازات سوابق آموزشی
ردیف

موضوع /فعالیت آموزشی

حداکثر امتیاز

نحوهی ارزیابی

قابل تخصیص

دانشگاه های سطح +2مالک اشتر 2
دانشگاه دولتی مراکز استان 1
ساير دانشگاه های دولتی 2

2

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی(پیوسته و
ناپیوسته)

2

6

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد نا
پیوسته (بدون احتساب نمره پايان نامه)

5

1

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

1

بیش از  1نیمسال دوره کارشناسی پیوسته امتیازی تعلق نمی گیرد*.

0

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

1

بیش از  0نیمسال ناپیوسته امتیازی تعلق نمی گیرد*.

5

برگزيدگان المپیادهای علمی دانشجويی

5

رتبه  2تا  5 ،1امتیاز0 ،تا 0 ، 2امتیاز رتبه 7تا  1، 3امتیاز ،رتبه  24تا 6 ،26
امتیاز و رتبه  21تا  2 ،25امتیاز

2

داشتن مدرک زبان معتبر

1

مطابق جدول()2-6

جمع کل حداکثر امتیاز قابل تخصیص بابت سوابق آموزشی

03

فرمول محاسبه معدل:

((-51(/4.1معدل))

دانشگاه های سطح +2مالک اشتر 5
دانشگاه دولتی مراکز استان 1
ساير دانشگاه های دولتی 2
فرمول محاسبه معدل:

((-51(/4.1معدل))

*رشته هایی که طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در دوره کارشناسی پیوسته برای 5نیمسال ،و کارشناسی ارشد ناپیوسته برای 1نیمسال تصویب شده اند ،با
نظر کمیته مصاحبه کننده میتوانند از مجموع امتیازات بندهای 0و  0بهره مند شوند
0
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جدول :5-4نحوه محاسبه امتیازات مربوط به نمره آزمون زبان انگلیسی

ردیف

عنوان آزمون زبان انگلیسی

حداکثر

 TOEFL PAPER+ TOLIMO TOEFL Computer TOEFL IBT IELTS Equivalent )MSRT (MCHEامتیاز

2

34-244

7/4-3/4

32-264

654-144

244-214

1

6

15-13

2/5-2/3

12-35

616-603

575-533

7

1

14-10

2-2/0

72-15

621-612

554-570

2

0

75-73

5/5-5/3

22-75

232-626

565-503

5

5

74-70

5-5/0

52-25

271-235

544-560

0

2

25-23

0/5-0/3

02-55

256-276

075-033

1

7

24-20

0-0/0

12-05

211-252

054-070

6

1

54-53

1/5-1/3

63-15

221-216

065-003

2

 -3امتیازات مصاحبه:
حداکثر امتیاز قابل تخصیص بابت مصاحبه  14امتیاز است .که مطابق جدول ( )1تعیین می شود.
جدول  -0نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه

شاخص ارزیابی

ردیف

حداکثر امتیاز قابل تخصیص

2

تسلط در تجزيه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگويی به سؤاالت

 1امتیاز

6

وسعت نظر ،نوآوری و کارآفرينی

 1امتیاز

1

شخصیت ،متانت و نحوهی تعامل

 1امتیاز

0

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشتهی تحصیلی

 1امتیاز

5

توانايی فن بیان و انتقال مطالب

 1امتیاز

2

همراستايی زمینهی پژوهشی داوطلب با اولويتهای علمی اعضای گروه

 25امتیاز

جمع کل حداکثر امتیاز قابل تخصیص
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پ:تهیه و ارسال مدارک الزم
-2متقاضیان محترم الزم است مدارک خود را حداکثر تا تاریخ  5035/30/51از طریق پست الکترونیکی به آدرس

estedadphd@mut.ac.ir

ارسال نمایند.

-4مدارک الزم عبارتند از :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

پرسشنامه تکمیل شده فعالیت های علمی پژوهشی داوطلب
دریافت فایل خام جدول اطالعات (فرم شماره )2
جدول تکمیل شده اطالعات داوطلب
سند واريز وجه ثبت نام طبق بند هزينه ثبت نام و نحوه واريز وجه
عکس جديد پرسنلی
کپی از تمامی صفحات شناسنامه
کپی از دو روی کارت ملی
کپی از تمامی صفحات گذرنامه(پاسپورت)
کارت يا مدرک تعیین کننده وضعیت کنونی نظام وظیفه (برای آقايان)
برگ مشخصات شرکت در آزمون سراسری مقطع دکتری (درصورت شرکت در هريک از سال های اخیر)
ريز نمرات (کارنامه) مقطع کارشناسی ارشد
تعهدنامه تکمیل شده اتمام تحصیل تا ( 2042/42/12برای دانشجويان نیمسال آخر)دریافت برگ خام تعهدنامه اتمام تحصیل (فرم شماره)3
مدرک تحصیلی کارشناسی برای دانش آموختگان/گواهی تأيید معدل و تاريخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی برای کسانی که به هر
دلیل مدرک تحصیلی ندارند .دریافت برگ خام تأیید معدل و تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی (فرم شماره )4
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای دانش آموختگان /گواهی تأيید معدل و تاريخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد برای
دانشجويان نیمسال آخر .دریافت برگ خام تأیید معدل و تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد (فرم شماره )5
تکمیل فرم اطالعات فردی دریافت فرم پرسشنامه اطالعات فردی (فرم شماره )11
ريز نمرات (کارنامه) مقطع کارشناسی
برگ يا صورتجلسه دفاع و دريافت نمرات پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد (درصورت دفاع)
چکیده پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد
صفحه جلد پايان نامه مقطع کارشناسی
چکیده پايان نامه مقطع کارشناسی
گواهی رتبه (در صورت احراز رتبه در هريک از مقاطع تحصیلی)
گواهی کسب رتبه در المپیاد علمی دانشجويی کشور صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور (درصورت احراز رتبه)
مدرک زبان انگلیسی (درصورت برخورداری)
گواهی دورههای تخصصی گذرانده شده (درصورت برخورداری)
صفحه اول مقاالت چاپ شده علمی -پژوهشی ،و مقاالت علمی -ترويجی ترجیحاً کپی شده از روی مجالت
گواهی چاپ  /پذيرش  /تحت داوری /وصول مقاالت
گواهی اعتبار علمی -پژوهشی ،علمی  -ترويجی نشريات ،صفحه جلد مجالت ،ISSN ،شاخص ،و تارنمای نشريات
متن کامل مقاالت همايشی ترجیحاً کپی شده از روی کتابچه همايش
گواهی ارائه مقاالت در همايش ها
گواهی ثبت اختراع و تأيیديه صادره از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران (درصورت برخورداری)
گزارش فنی اختراع
گواهی برگزيدگی در جشنواره صادره از سوی دبیرخانه جشنواره (درصورت برخورداری)
دریافت فایل خام پرسشنامه (فرم شماره )1

6
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

گزارش فنی طرح برگزيده
جلد کتاب ،شناسنامه اثر ،و مجوز نشر آن (درصورت برخورداری)
گواهی کسب مقام در مسابقه و تأيیديه صادره از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (درصورت برخورداری)
گزارش موضوع و مشخصات مسابقه
گواهی موافقت با انجام يا تکمیل طرح پژوهشی (درصورت برخورداری)
گزارش فنی يا چکیده طرح پژوهشی انجام گرفته
مستندات ساير فعالیت های تخصصی (درصورت برخورداری)
توصیه نامه از استادانی که با ايشان درس گذرانده ايد ،شامل نشانی و شماره تماس شخص توصیه کننده (درصورت لزوم)
گواهی اشتغال به کار فعلی (برای شاغلین)
مستندات يا گواهی سوابق شغلی (درصورت برخورداری)
مستندات سوابق اجرايی (درصورت برخورداری)
گواهی يا قرارداد حق التدريس (درصورت برخورداری)
گواهی توانمندی های ويژه (درصورت برخورداری)
گواهی افتخارات ،جوايز ،کسب مقام و رتبه( ... ،درصورت برخورداری)
ساير مستندات و مدارک قابل بررسی و مربوط به موارد ادعا شده (درصورت لزوم)

 -0نحوه تشکیل پرونده درخواست
 oتکمیل پرسشنامه فعالیت های علمی و پژوهشی ورود به دوره دکترای بدون آزمون (به صورت تايپ شده)
تذکر:در رابطه با فعالیت های علمی و پژوهشی ،تنها مواردی را در پرسشنامه ثبت نمايید که از بابت آن مدرک يا سند معتبری در اختیار
داريد .بديهی است هنگام بررسی پرونده فقط موارد دارای مدرک يا سند معتبر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
 oتکمیل فايل جدول اطالعات درخواست (به صورت تايپ شده)
توجه :اطالعات اين جدول دقیقاً بر اساس مندرجات پرسشنامه فعالیت های علمی پژوهشی تکمیل می گردند.
 oگردآوری ،اسکن و آماده سازی فايل از کلیه مدارک و مستندات اشاره شده در بند مدارک مورد نیاز
 oارسال مستندات در قالب پوشه های مجزا طبق دسته بندی ارائه شده در جدول زير به آدرس ايمیل دفتر استعداد درخشان
توجه:
ابتدا پوشه ای بر اساس نام خانوادگی و نام خود ايجاد و سپس زيرپوشه های مشروحه زير را درون آن ايجاد و مستندات را به صورت دسته
بندی شده در آن ذخیره فرمايید.
جدول دسته بندی مستندات در قالب پوشه های مجزا برای ذخیره سازی
نام پوشه )(Folder

محتویات پوشه

مالحظات

تکمیل فايل  Wordپرسشنامه فعالیتهای علمی و پژوهشی
درخواست

فايل  Excelجدول اطالعات داوطلب
تکمیل فايل  Wordپرسشنامه اطالعات فردی فرم شماره 22

تصوير فیش يا سند واريز وجه
فايل عکس
تصوير تمامی صفحات شناسنامه
مشخصات فردی

تصوير دو روی کارت ملی
تصوير تمامی صفحات گذرنامه(پاسپورت)
تصوير کارت يا سند تعیین کننده وضعیت کنونی نظام وظیفه (برای آقايان)
7
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جدول دسته بندی مستندات در قالب پوشه های مجزا برای ذخیره سازی
نام پوشه )(Folder

محتویات پوشه

مالحظات

تصوير ريز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
تصوير مدرک يا گواهی کارشناسی ارشد (برای دانشآموختگان)  /گواهی تأيید معدل و
تاريخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجويان نیمسال آخر
سوابق تحصیلی

تصوير تعهدنامه اتمام تحصیل تا ( 2042/42/12برای دانشجويان نیمسال آخر)
تصوير گواهی رتبه مقطع کارشناسی ارشد (در صورت احراز رتبه اول تا سوم)
تصوير مدرک يا گواهی کارشناسی

مستندات هر مقطع تحصیلی در
زيرپوشه مجزا با ذکر مقطع قرار
گیرند

تصوير ريز نمرات مقطع کارشناسی
تصوير گواهی رتبه مقطع کارشناسی (در صورت احراز رتبه ده درصد برتر)
تصوير برگ تصويب موضوع پاياننامه مقطع کارشتاسیارشد شامل تأيید استاد راهنما .
تصوير برگ صورتجلسه دفاع و دريافت نمرات پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد
پايان نامه

تصوير صفحه اول يا جلد پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد
تصوير چکیده پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد
تصوير صفحه اول يا جلد پايان نامه مقطع کارشناسی

مستندات هر مقطع تحصیلی در
زيرپوشه مجزا با ذکر مقطع قرار
گیرند

تصوير چکیده پايان نامه مقطع کارشناسی
المپیاد علمی دانشجويی

تصوير گواهی معتبر احراز رتبه در المپیاد

زبان خارجی

تصوير مدرک معتبر زبان انگلیسی

دوره تخصصی

تصوير گواهی دوره های تخصصی گذرانده شده
تصوير متن کامل مقاله علمی -پژوهشی ترجیحاً کپی شده از روی مجله

مقاله علمی پژوهشی

تصوير گواهی وصول  /تحت داوری  /پذيرش  /چاپ مقاله
تصاوير گواهی اعتبار علمی پژوهشی نشريه ،صفحه جلد مجله ، ISSN ،شاخص ،و
نشانی سايت اينترنتی نشريه
تصوير متن کامل مقاله علمی -ترويجی ترجیحاً کپی شده از روی مجله

مقاله علمی ترويجی

مقاله همايشی

تصوير گواهی وصول  /تحت داوری  /پذيرش  /چاپ مقاله
تصاوير گواهی اعتبار علمی ترويجی نشريه ،صفحه جلد مجله ، ISSN ،شاخص ،و نشانی
سايت اينترنتی نشريه
تصوير متن کامل مقاله ارائه شده در همايش ترجیحاً کپی شده از روی کتابچه همايش

تصوير گواهی ثبت اختراع

مستندات هر طرح در زيرپوشه
مجزا با ذکر خالصه عنوان آن
قرار گیرند

تصوير گواهی ارائه مقاله در همايش

تصوير تأيیديه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران
تصوير گزارش فنی يا خالصه طرح به ثبت رسیده
تصوير گواهی معتبر برگزيدگی در جشنواره

جشنواره علمی

تصوير خالصه گزارش فنی يا خالصه طرح ارائه شده در جشنواره
تصوير جلد کتاب

کتاب

مستندات هر مقاله در زيرپوشه
مجزا با ذکر خالصه عنوان آن
قرار گیرند
مستندات هر مقاله در زيرپوشه
مجزا با ذکر خالصه عنوان آن
قرار گیرند

نشانی سايت اينترنتی همايش
ثبت اختراع

مستندات هر مقاله در زيرپوشه
مجزا با ذکر خالصه عنوان آن
قرار گیرند

تصوير شناسنامه کتاب مندرج در صفحه اول
تصوير مجوز نشر کتاب

مستندات هر طرح در زيرپوشه
مجزا با ذکر خالصه عنوان آن
قرار گیرند
مستندات هر کتاب در زيرپوشه
مجزا با ذکر عنوان آن قرار گیرند

تصوير گواهی احراز مقام
مسابقه علمی

تصوير تأيیديه وزارت علوم تحقیقات و فناوری
تصوير گزارش موضوع و مشخصات مسابقه

طرح پژوهشی

تصوير گواهی موافقت انجام يا تکمیل طرح پژوهشی

مستندات هر مسابقه در زيرپوشه
مجزا با ذکر نام آن قرار گیرند
مستندات هر طرح در زيرپوشه
3
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جدول دسته بندی مستندات در قالب پوشه های مجزا برای ذخیره سازی
نام پوشه )(Folder

محتویات پوشه
تصوير خالصه گزارش فنی يا چکیده طرح پژوهشی
تصوير ساير مستندات حاصل از بهره برداری از طرح

ساير فعالیتهای تخصصی

تصوير مدارک و مستندات هر فعالیت

توصیه نامه

تصوير توصیه نامه ها
تصوير گواهی اشتغال به کار فعلی (برای شاغلین)

اشتغال

تصوير مستندات يا گواهی سوابق اشتغال به کار و تصدی امور مختلف
تصوير مستندات سوابق اجرايی و فعالیتها

تدريس

تصوير گواهی يا قرارداد تدريس

افتخارات

تصوير گواهی افتخارات ،جوايز ،کسب مقام و رتبه... ،

آزمون سراسری

تصوير برگ مشخصات شرکت در آخرين آزمون سراسری دکتری

ساير مستندات

تصوير ساير مستندات و مدارک قابل بررسی و مربوط به موارد ادعا شده

مالحظات
مجزا با ذکر خالصه عنوان آن
قرار گیرند

در صورت لزوم هر مجموعه در
زيرپوشه مجزا با ذکر عنوان قرار
گیرند

-0هزینه ثبت نام و نحوه واریز وجه
مبلغ ثبت نام :هزينه ثبت نام بابت بررسی درخواست داوطلبان مبلغ  6.444.444ريال میباشد.
مشخصات حساب:شماره حساب  6272503442445شناسه (14442/24به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه ،به شماره
شبا )2242-7444-4446-2725-0344-2445
تذکر :در صورت انتخاب  4گرایش داوطلبین می بایست عالوه بر مبلغ اعالمی برای گرایش اول مبلغ  5.433.333ریال نیز برای گرایش بعدی
واریز و در ذیل قبض واریزی خود تعداد گرایش های ثبت نامی را اعالم نمایند.

روش های مختلف واریز وجه
 -2مراجعه حضوری به يکی از شعب بانک ملی در سراسر کشور و واريز وجه
 -6مراجعه حضوری به هريک از شعب بانک های سراسر کشور و استفاده از امکان سامانه پايا و انجام انتقال وجه
 -1برخورداری از دسترسی اينترنتی به حساب شخصی در هريک از بانک های سراسر کشور و استفاده از گزينه انتقال وجه به صورت پايا و
تهیه چاپ از سند انتقال وجه
توجه :روگرفت برگ واريز وجه را نزد خود نگاه داريد.
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ت :رشته های مورد پذیرش دانشگاه:
داوطلبان محترم از بین رشته گرايش های متناسب با رشته تحصیلی خود در مقطع کارشناسی ارشد بوده ،می توانند در تمامی رشته
/گرايش های دوره دکتری دانشگاه که مطابق دفترچه شماره  6سازمان سنجش آموزش کشور در سال تحصیلی  2042-2046دارای
سهمیه پذيرش روزانه از طريق آزمون ورودی دوره دکتری هستند بر حسب اولويت حداکثر يک عنوان رشته را در پرسشنامه وارد نمايند.
ردیف

عنوان رشته جاری

عنوان گرایش

شهر محل تحصیل

2

مهندسی برق

الکترونیک

تهران

6

مهندسی برق

کنترل

تهران

1

مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

تهران

0

مهندسی برق

مخابرات سیستم

تهران

5

مدیریت

مديريت تکنولوژی

تهران

2

مهندسی صنایع

مهندسی صنايع

تهران

7

شیمی

شیمی-شیمی تجزيه

تهران

1

شیمی

شیمی-شیمی آلی

تهران

3

شیمی

شیمی کاربردی

تهران

24

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

تهران

22

مهندسی شیمی

بیوتکنولوژی

تهران

26

مهندسی پلیمر

پلیمر

تهران

21

مهندسی مواد

خواص مکانیکی و فیزيکی مواد

تهران

20

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

تهران

25

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

تهران

22

مهندسی هوافضا

دينامیک پرواز و کنترل

تهران

27

مهندسی هوافضا

سازه های هوايی

تهران

21

مهندسی هوافضا

جلوبرندگی

تهران

23

علوم و فناوری نانو

علوم و فنّاوری نانو ـ نانوفیزيک  -نانو ساختارها

شاهین شهر

64

شیمی

شیمی کاربردی

شاهین شهر

62

ریاضی

رياضی کاربردی

شاهین شهر

66

شیمی

شیمی تجزيه

شاهین شهر

61

شیمی

شیمی معدنی

شاهین شهر

60

فتونیک

فتونیک

شاهین شهر

65

علوم و فناوری نانو

علوم و فنّاوری نانو ـ نانوفیزيک  -نانو فتونیک

شاهین شهر

62

مهندسی مواد

مواد پیشرفته

شاهین شهر

67

مهندسی مکانیک

تبديل انرژی

شاهین شهر

61

مهندسی هوافضا

جلوبرندگی

شاهین شهر
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یادآوری های مهم و قابل توجه
o

o

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

اين دانشگاه صرفاً درخواست دانشجويان دوره های روزانه و نوبت دوم را برای ورود به دوره های روزانه (بدون شهريه) مورد بررسی
قرار خواهد داد .همچنین امکان دريافت درخواست از دانشجويان دانشگاه های آزاد،پیام نور ،غیر دولتی-غیر انتفاعی ،فرهنگیان ،و
جامع علمی کاربردی و شیوه های مجازی و پرديس های دانشگاهی وجود نخواهد داشت .لذا توصیه میشود داوطلبان دقت الزم را
در اين رابطه معطوف داشته و از تشکیل و ارسال بی مورد پرونده خودداری نمايند.
پرونده های ناقص و دريافت شده پس از تاريخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .همچنین فقط به پرونده های ارسال شده در
چارچوب تعیین شده در بند نحوه تشکیل پرونده درخواست رسیدگی شده و پرونده های کاغذی به هیچ وجه قابل بررسی نخواهند
بود.
وجه ثبت نام تحت هیچ شرايطی قابل استرداد به داوطلب نخواهد بود.
داوطلب موظف است صرفاً در تاريخ و مکان تعیین شده جهت انجام مصاحبه علمی و گزينشی شرکت نمايد و امکان تمديد يا
جابجايی تاريخ مص احبه وجود ندارد .بديهی است عدم شرکت در مصاحبه علمی ،يا مصاحبه گزينش بررسی صالحیت عمومی،
انصراف تلقی میگردد.
در زمان مراجعه برای مصاحبه کلیه مدارک و اسناد مورد اشاره در بند بررسی صالحیت عمومی ،و به تشخیص خود برخی مدارک
حائز اهمیت و مجلدات حاوی موضوعات تکمیلی برای ارائه در جلسه مصاحبه علمی را الزاماً به همراه داشته باشید.
دانشگاه در رد يا قبول داوطلبان مخیر بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت رشته ها نمیباشد.
پذيرش قطعی داوطلبان بر اساس ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،مقررات دانشگاه و تأيید سازمان سنجش آموزش کشور
انجام میپذيرد ،لذا تشکیل پرونده و يا دعوت به مصاحبه هیچگونه حقی را برای داوطلب ايجاد نخواهد کرد.
پذيرفته شدگانی که در استخدام دستگاه های دولتی قرار دارند ،ضروری است هنگام مراجعه برای ثبت نام مجوز موافقت محل
اشتغال با تحصیل تمام وقت و يا مأموريت تحصیلی خود را ارائه فرمايند.
دانشجويان نیمسال آخر که از سوی اين دانشگاه مورد پذيرش واقع می گردند ،موظف اند ،حداکثر تا قبل از ثبت نام و شروع نیمسال
تحصیلی نسبت به اتمام تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و انجام تسويه حساب با دانشگاه محل تحصیل قبلی خود اقدام و گواهی
دانش آموختگی خود را هنگام ثبت نام همراه داشته باشند .در غیر اينصورت قبولی ايشان لغو خواهد شد.
تغییر رشته يا محل تحصیل پذيرفته شدگان امکانپذير نمی باشد.
چنانچه در هر مرحله از ثبت نام و اشتغال به تحصیل ،مشخص شود که پذيرفته شده هريک از شرايط مندرج در آيین نامه ،شرايط
عمومی ،و اختصاصی دانشگاه را نداشته است ،از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد.
به آندسته از پذيرفته شدگانی که هنگام شرکت در فراخوان و مصاحبه فاقد مدرک معتبر زبان خارجی می باشند ،حداکثر تا پايان
اولین نیمسال تحصیلی فرصت داده می شود تا نسبت به ارائه آن مطابق با حد نصاب تعیین شده از سوی مديريت تحصیالت تکمیلی
دانشگاه اقدام کنند.
دانشجويان اين دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری مشغول به تحصیل شده و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی
دانشگاه می باشند.
دانشجويا ن پذيرفته شده چنانچه از ادامه تحصیل منصرف شده و يا به دلیل محرز شدن عدم برخورداری از جمیع شرايط آيین نامه
حکم اخراج ايشان صادر گردد ،ملزم به پرداخت هزينه آموزش رايگان در نیمسال های ثبت نام شده می باشند.

تبصره:

فارغ التحصیالن مرد رتبه  5تا  0مقطع کارشناسی ارشد روزانه دانشگاههای صنعتی شریف ،دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتی
امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ،که از طریق استعداد درخشان و یا کنکور سراسری در این دانشگاه پذیرش می شووند ،در
صورت دارا بودن شرایط اختصاصی وزارت دفاع ،بعد از آزمون جامع به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد.
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ث :بررسی پرونده ها،دعوت به مصاحبه ،روال اعالم نتایج و مراحل ثبت نام:
-2پس از اتمام فرايند بررسی اولیه پرونده های ارسالی ،اسامی دعوت شدگان به مصاحبه طی اطالعیه ای از طريق وب سايت دانشگاه صنعتی
مالک اشتر به نشانی  ، www.mut.ac.irاعالم خواهد شد .لذا نیازی به مراجعه حضوری يا پیگیری تلفنی متقاضیان نخواهد بود.
 -6پس از انتشار اطالعیه دعوت به مصاحبه ،دعوت شدگان مصاحبه بايد با در دست داشتن مدارک مطابق با برنامه زمانی اعالمی در اطالعیه
مذکور ،جهت شرکت در مصاحبه مراجعه نمايند .بديهی است عدم حضور در مصاحبه به منزله انصراف متقاضی تلقی خواهد شد.
o

اصل مدارک تشخیص هویتی(شناسنامه ،کارت ملی ،پاسپورت ،مدرک نظام وظیفه یا برگ اماده به خدمت بدون غیبت (دانشجویان سال اخر)

o

اصل مدارک تحصیلی(اصل مدرک موقت یا دانشنامه های دوره های تحصیلی قبلی(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

o

اصل مدارک پژوهشی(اصل مقاالت ،کتب ،ثبت اختراع،و سایر مستندات پژوهشی و تحقیقاتی ارسال شده)

o

یک نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد به همراه فرم نمره

o

اصل مدرک زبان

 -1پس از انجام مصاحبه و اخذ امتیازات نهايی مربوط به سوابق آموزشی ،پژوهشی و مصاحبه و ارسال ان به سازمان سنجش و اخذ تايید يه
نهايی از سازمان مذکور ،نتايج بصورت رسمی در سايت دانشگاه اعالم خواهد گرديد.
 -0پس از اعالم نتايج ،پذيرفته شدگان بايد در موعد مقرر مطابق اطالعیه پذيرش ،نسبت به نهايی کردن ثبت نام و و يا اعالم انصراف کتبی
اقدام نمايند تا دفتر استعداد درخشان فرايند جايگرينی نفرات ذخیره را آغاز نمايد .عواقب عدم اعالم انصراف کتبی در موعد مقررف به عهد
شخص متقاضی خواهد بود.
-5پس از انجام روندهای فوق ،پذيرفته شدگا ن استعداد درخشان مطابق روال دانشجويان حضوری نسبت به ثبت نام در دانشگاه اقدام خواهند
نمود.
دانشگاه صنعتی مالک اشتر -دفتر هدایت استعدادهای درخشان
شماره تماس345-44530133 :

شماره نموابر345-44504416 :

صندوق پستی51371-5770 :

کدپستی دانشگاه5673351655 :

رایانامهestedadphd@mut.ac.ir :

تارنماwww.mut.ac.ir :

پیوست ها:
آیین نامه دکتری بدون آزمون (پیوست  -)1آيین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شماره  27676/62مورخ 2131/40/21
اصالحیه آیین نامه دکتری بدون آزمون (پیوست  - )2اصالحیه آيین نامه فوق به شماره  617644/62مورخ 2131/26/22
ابالغیه جدید آیین نامه دکتری بدون آزمون (پیوست  - )3اصالحیه آيین نامه فوق به شماره  62/262747مورخ 2130/42/61
آیین نامه با اصالحات آیین نامه دکتری بدون آزمون (پیوست  - )4آيین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به همراه اصالحات
آئین نامه اجرایی آیین نامه دکتری بدون آزمون (پیوست  0112 – )5مورخ 2130/46/42
ابالغیه جدید آیین نامه دکتری بدون آزمون (پیوست  - )1اصالحیه آيین نامه فوق به شماره 6/62 - 10124مورخ 2135/46/65
آیین نامه با اصالحات آیین نامه دکتری بدون آزمون (پیوست  0112 - )7مورخ 2137/46/65
فرم پرسشنامه (فرم شماره  -)1پرسشنامه تکمیل شده فعالیت های علمی پژوهشی داوطلب
فرم جدول اطالعات (فرم شماره - )2جدول تکمیل شده اطالعات داوطلب
فرم تعهدنامه اتمام تحصیل (فرم شماره  )3تعهدنامه تکمیل شده اتمام تحصیل تا ( 2042/42/12برای دانشجويان نیمسال آخر)
فرم تأیید معدل و تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی (فرم شماره  )4مدرک تحصیلی کارشناسی برای دانش آموختگان/گواهی تأيید معدل و تاريخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی
برای کسانی که به هر دلیل مدرک تحصیلی ندارند
فرم تأیید معدل و تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد (فرم شماره  - )5مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای دانش آموختگان /گواهی تأيید معدل و تاريخ فارغ التحصیلی
برای دانشجويان نیمسال آخر
دریافت فرم پرسشنامه اطالعات فردی (فرم شماره )11
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