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  بسمه تعالي

  دانشگاه پيام نور   (Ph.D)صي بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري تخص پذيرش فراخوان 

  1402-1403سال تحصيلي 

رساند؛ دانشگاه پيام نور در راستاي شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت آنان به سمت به اطالع مي
خشان هاي مختلف علوم و به استناد آئين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درهاي راهبردي كشور در حوزهاولويت

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  17/10/1401مورخ  307862/2شماره  (Ph.D)در دوره تحصيلي دكتري تخصصي
مقطع كارشناسي ارشد، بدون شركت در آزمون نيمه متمركز دوره دكتري تخصصي و در  د از بين دانش آموختگانقصد دار

  به جذب دانشجو نمايد. اقدام 1402-1403سال تحصيلي لاوصورت احراز شرايط ذيل در نيمسال 
 به نشاني ثبت نام مراجعه به سامانه با24/12/1401 لغايت 14/12/1401شنبه مورخيكروز توانند از *واجدين شرايط مي

https://Talent.pnu.ac.ir   .نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند  
  
 شرايط الزم جهت پذيرش :  - 1

در دوره كارشناسي ارشد مرتبط يا معدل همتراز  17در دوره كارشناسي و معدل كل  16كل  داشتن حداقل معدل -1-1
 .)باشدمي ( معدل دوره كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه هاي يادشدهشده هر يك از دوره

 شود. تعيين معدل همتراز توسط دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه انجام مي :1تبصره 

مالك  ، بيش از دو سال نگذشته باشد.مهرماه سال پذيرش در دوره دكتري از تاريخ دانش آموختگي متقاضي تا اول -1-2
و بر اساس تشخيص گروه  پذيرش داوطلبان، همنام بودن مدرك كارشناسي ارشد با عنوان رشته دكتري مورد تقاضا

 بايد پيش از مدرك كارشناسي ارشد مرتبط اخذ شده باشد. نامهدرك كارشناسي مد نظر در اين آيينباشد. مآموزشي مي

 احراز موفقيت در مصاحبه تخصصي -1-3

الت دارندگان مدرك حوزوي معادل كارشناسي چنانچه دوره كارشناسي ارشد خود را از طريق آزمون تحصي -1-4
 الت اين آيين نامه باشند. توانند متقاضي استفاده از تسهياند، با احراز ساير شرايط ميتكميلي سازمان سنجش وارد شده

  
 
 



  1402سال  (ph.D) خصصيبدون آزمون استعدادهاي درخشان دانشگاه پيام نور در دوره تحصيلي دكتري ت پذيرشفراخوان       

   23320000تلفن        19395-4697صندوق پستي :   خيابان نخل ، سازمان مركز ي دانشگاه پيام نور ،تهران، ميني سيتي ، بلوار ارتش ، 

   : و ظرفيت رشته محل  -2
 (Ph.D)دوره تحصيلي دكتري تخصصي بدون آزمون  پذيرش ظرفيت و هامحل رشتهتوانند جهت اطالع از داوطلبان مي

  .مراجعه نمايند پيوست جدولبه  نور پيام دانشگاه درخشان استعداد نامهآئين طريق از
  
  : نكات مهم  - 3
نور بر اساس مصوبه هيئت امنا اين   نامه در دانشگاه پيامشدگان نهايي از طريق اين آئينپذيرفتهميزان شهريه  -3-1

  باشد. ميدانشگاه 
  تواند اقدام به پذيرش نهايي از يك دانشگاه نمايد.هر دانشجو صرفاً مي -3-2
  آنان ميسر نخواهد بود.بعد از تاييد نهايي وضعيت متقاضيان پذيرش شده، امكان تغيير رشته براي  -3-3
  باشد.هيچ عنوان به منزله پذيرش قطعي نميارائه مدارك و دارا بودن شرايط به  -3-4
در صورت احراز هرگونه مطلب خالف واقع در مدارك ارسالي داوطلب در هر مرحله، از ادامه تحصيل وي  -3-5

اهد بود و دانشگاه در پذيرش و يا عدم پذيرش جلوگيري به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده داوطلب خو
  درخواستها مجاز خواهد بود.

  داوطلبان مرد نبايد هيچگونه منع قانوني به لحاظ وضعيت نظام وظيفه داشته باشند. توجه*
  
  :بارگذاري در سامانه ثبت نامجهت مدارك الزم   -4
 با زمينه روشن  3*4 سعك  -4-1

 هر دو مقطع به همراه ريز نمراتتصوير مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد  -4-2

الكترونيكي پرداخت ريق درگاه طاز  صدو پنجاه و دو هزار تومان)( ريال000/520/1مبلغ به هزينه ثبت نام پرداخت -4-3
 ثبت نامسامانه متصل به 

 :تكميل فرم ثبت نام و انتخاب رشته  -4-4
ود دارد. بديهي است چنانچه متقاضي در يكي از به ترتيب اولويت وج محلرشته/كد 5ثبت نام، امكان انتخاب در فرم 

ها و اعالم اهد شد. ضمنا پس از بررسي پروندههاي بعدي وي بررسي نخواولويت، انتخابي پذيرفته شود هايمحلرشته/كد
متقاضيان محترم در تعيين  ،شودانتخابي وجود ندارد. لذا اكيدا توصيه مي محلرشته/كدنتايج، امكان تغيير اولويت در 

  انتخابي دقت كافي داشته باشند. هايمحلرشته/كداولويت 
مشاهده  ده داوطلب است و دانشگاه در صورتمسووليت عدم انطباق تصاوير بارگذاري شده با اصل مدارك بر عهتوجه*

    از ادامه تحصيل ممانعت بعمل آورد.تواند از ادامه تحصيل در هر مرحله از ثبت نام و يا  پذيرش ، مينوع عدم تطابقهر 
  
  



  1402سال  (ph.D) خصصيبدون آزمون استعدادهاي درخشان دانشگاه پيام نور در دوره تحصيلي دكتري ت پذيرشفراخوان       

   23320000تلفن        19395-4697صندوق پستي :   خيابان نخل ، سازمان مركز ي دانشگاه پيام نور ،تهران، ميني سيتي ، بلوار ارتش ، 

 :مراحل بررسي و اعالم نتيجه   -5
  

 مندرج شرايط رعايت با و تائيد ،بررسي و بعد از طي نمودن فرايند پذيرش دانشگاه توسط مدارك ارسالي داوطلبان
دعوت نسبت به  (Ph.D) تخصصي دكتري تحصيلي دوره در درخشان استعدادهاي آزمون بدون پذيرش نامه آئين در
يز پس از شركت در ن شدگاناسامي پذيرفته اقدام خواهد شد. تخصصي مصاحبهانجام براي  واجدين شرايطاز 

         د.ازمان سنجش ارسال خواهد شصالحيت عمومي به س هاي علمي جهت اخذمصاحبه و بررسي

  
 

  با آرزوي موفقيت هاي روز افزون                                                                                        
                               ر دانشگاه پيام نو ش و آزمونمركز سنج                                                                 
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   (Ph.D)تخصصيدكتري  استعداد درخشان دوره بدون آزمون پذيرش جداول ارزشيابي داوطلبان 

  1403-1403سال تحصيلي 
  

  پژوهشي  امتيازاتمحاسبه  شاخص -1شماره جدول 
 نوع فعاليت رديف

1 

  پايان نامهمقاالت علمي ـ پژوهشي (داخلي و خارجي) مرتبط با  1-1
  هاي علمي و صنعتي ايران مورد تأييد سازمان پژوهشگواهي ثبت اختراع  1-2
 بين المللي ( خوارزمي ، فارابي ، رازي و ابن سينا) هاي علمي معتبر برگزيدگي در جشنواره 1-3

 نامه پايامقاالت علمي ـ ترويجي مرتبط با  2

 هاي معتبر (داخلي يا خارجي) شده در كنفرانس مقاالت چاپ 3

 تأليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي 4

 كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد   5

  محاسبه امتيازات آموزشي  شاخص -2شمارهجدول 
 نوع فعاليترديف

 معدل كل نمرات و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ( پيوسته و نا پيوسته )  6

  معدل كل نمرات و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد نا پيوسته ( بدون احتساب نمره پايان نامه)  7
  طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي *  8
  نا پيوسته  *طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد   9
  برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي  10
  داشتن توانمندي زبان خارجي   11

  امتيازات مصاحبه – 3شمارهجدول 
 نوع فعاليترديف

  تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سواالت   12
  وسعت نظر، نوآوري و كارآفريني  13
  شخصيت ، متانت و نحوه تعامل   14
  نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي   15
  توانايي فن بيان و انتقال مطالب   16
  هم راستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويت هاي علمي اعضاي گروه   17

  


