
 بسمه تعالي

آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد در دوره  اطـالعيـــــــه پذيرش بدون آزمون دانش

 آيت ا... حائري ميبد( در دانشگاه 96- 97دكتري )نيمسال اول سال تحصيلي 

درخواست دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد برای ورود به دوره دكتری  آیت ا... حائری میبدرساند دانشگاه  به اطالع مي 

و اصالحیه   18/4/93مورخ  67272/21آیین نامه شماره  و بدون آزمون را در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آموختگان ممتاز از طریق بررسـي  دهد و از بین دانش مورد بررسي قرار مي12/6/93مورخ  237200/21مربوط به آن به شماره 

  .پذیرد مي های اعالم شده ، دانشجو سـوابق، مصـاحبه و بدون شركت در آزمون در رشته

  :نحوه احراز شرايط استفاده از آئين نامه

         در صورت احراز شـرایط زیـر  (94و93و92ی های )ورودپژوهشي مقطع كارشناسي ارشد-دانش آموختگان دوره آموزشي

 :تواننـد تقاضای خود را برای ورود به دوره دكتری بدون آزمون به دانشگاه ارائه دهند مـي

و باالتر بدون احتساب نمـره پایـان نامه در دوره  17و باالتر در دوره كارشناسي و میانگین كل  16داشتن میانگین كل -لفا

 كارشناسي ارشد

     و قبل از آن 93-94سال اول لذا داوطلباني كه در نیم.تگي متقاضي نگذشته باشدسال از تاریخ دانش آموخ 2بیشتر از -ب 

 فارغ التحصیل شده اند، مجاز به شركت در این فراخوان نیستند.

امتیاز از  7ول ارزشیابي پیوست )كسب حداقل جد مطابق مصاحبه و پژوهشي–امتیاز از فعالیتهای آموزشي 60كسب حداقل -ج

 (.بخش امتیازات پژوهشي الزامي است 1ردیف شماره 

 عات ثبت نام اطال

 مدارك مورد نياز:

 فرم تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون  -الف

  تصویر صفحه اول شناسنامه و كارت ملي-ب 

  مراتن ریز به همراه تصویرگواهینامه فارغ التحصیلي كارشناسي -ج

 نمرات  فارغ التحصیلي كارشناسي ارشد  به همراه ریزتصویرگواهینامه -د

 تصویر كارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد -ه

 های پژوهشي منتشر شده كلیه مقاالت علمي و گزارشو ر صفحه اول و چکیده پایان نامه تصوی -و

 آن دسته از مقاالتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد الزامي است.گواهي پذیرش مقاله برای -ز 



داوطلب  در  معرفي نامه علمي از استاد)ان( دوران تحصیل )ترجیحًا دوره كارشناسي ارشد( برای بررسي صالحیت علمـي -ح

 زمان مصاحبه الزامي است.

و برای  هزار ریال(  ششصد) 600000رداخت حق ثبت نام  موظف به پسایر دانشگاهها كلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون -ط

هفتاد و  )سیصد370000کي از مقاطع كارشناسي یا كارشناسي ارشد به مبلغ ی دانشگاه آیت ا... حائری میبد درفارغ التحصیالن 

آیت ا... حائری میبد  اختصاصي دانشگاهسایر درآمدهای نزد بانک تجارت  بـه نـام  2027127773به حساب شماره هزار ریال( 

 "ارسال فیش همراه با مدارك ضروری است." )قابل پرداخت در كلیه شعب بانک تجارت  سراسر كشور( مي باشند.

 ارسال مدارك:نحوه 

بلوار  -میدان دفاع مقدس -مدارك مورد نیاز را از طریق پست پیشتاز به نشاني میبد 11/2/96باید حداكثر تا تاریخ متقاضیان 

آموزش دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستي را -دانشگاه آیت اهلل حائری میبد - جت االسالم و المسلمین یحیي زادهمرحوم ح

 درج عبارت  مربوط به پذیرش بدون آزمون دكتری بر روی پاكت الزامي است. نزد خود نگاه دارند.

 اریخت از بعد شده دریافت یا و ناقص مدارك به و مي گیرد صورت داوطلبین سوابق و مدارك بررسي براساس نهایي پذیرش-

 گردد.  ترتیب اثر داده نخواهد شد، ضمناً وجه پرداختي به هیچ وجه مسترد نمي 11/2/1396

 توضيحات مهم

توانند از تسهیالت پذیرش  آموختگي، مي سال پس از دانش 2آموختگان دوره كارشناسي ارشد حائز شرایط حداكثر تا  دانش *

 .برای ورود به دوره دكتری استفاده كنند بدون آزمون

 نیمسال تجاوز كرده 5كارشناسي ارشد نباید از  نیمسال و در دوره 8كارشناسي نباید از  طول مدت تحصیل متقاضي در دوره *

 . باشد

 .آموخته شود دانش 1396متقاضي باید حداكثر تا پایان شهریورماه سال * 

 .نامه و همراه با یکي از اعضای هیات علمي باشد مرتبط با پایانباید شده  پژوهشي یاد-مقاله علمي* 

 های تحصیلي مرتبط با رشته تحصیلي دوره كارشناسي پذیرش متقاضیان در مقطع دكتری، در همان رشته تحصیلي یا رشته *

  .ارشد داوطلب، به تشخیص گروه آموزشي و تائید شورای آموزشي دانشگاه امکان پذیر است

آموختگاني كه یکي از مقاطع تحصیلي كارشناسي یا كارشناسي ارشد آنها  ون آزمون در مقطع دكتری از دانشپذیرش بد *

 های پردیس ها، دانشگاههای غیردولتي، غیرانتفاعي، آزاد، پیام نور، نیمه حضوری، جامع علمي كاربردی، مجازی، پژوهشکده

 .گیرد مدرك كارشناسي ناپیوسته صورت نمي الملل و دانشگاه فرهنگیان باشد و همچنین دارندگان بین

برای متقاضیاني كه از طریق آئین نامه استعدادهای درخشان پذیرش بدون آزمون  يتغییر رشته محل تحصیل و میهمان* 

  .میشوند، ممنوع است



علوم،تحقیقات و پذیرش نهایي دانشجویان كارشناسي ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دكتری، مطابق ضوابط وزارت  *

فناوری و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش كشور انجام میپذیرد. بدیهي است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، 

هیچگونه حقي برای داوطلب ایجاد نخواهدكرد و نتایج پس از ارزیابي و امتیازدهي به فعالیتها و سوابق داوطلبین تعیین و اعالم 

 .خواهدشد

نام قطعي پس از پذیرش علمي و تائید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیات مركزی گزینش دانشجو مستقر  ثبت*

از صدور هرگونه گواهي اشتغال به تحصیل تا آیت ا... حائری میبد باشد؛ بنابراین دانشگاه  در سازمان سنجش آموزش كشور مي

  .دریافت این تائیدیه معذور است

تماس حاصل  110داخلي 03532357505شماره تلفن رای كسب اطالعات بیشتر میتوانند در وقت اداری با داوطلبان ب *

 .نمایند

 

 (امتياز 40نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي )حداكثر :1شماره 

نحوه ارزیابي)طبق نظر كمیته 

 (مصاحبه كننده

 ردیف نوع فعالیت حداقل امتیاز حداكثر امتیاز

امتیاز مطابق آیین  7هر مقاله تا 

 نامه ارتقاء 

 

گواهي ثبت اختراع بین المللي 

 امتیاز 5و داخلي تا  7تا 

 

 

و  3برگزیدگي داخلي تا   

 امتیاز 7خارجي تا 

پژوهشـي )داخلـي و  –مقاالت علمـي -1-1 امتیاز7 امتیاز22

 خارجي( مرتبط با پایان نامه

 

 گــواهي -1-2 

ثبــت اختــراع مــورد تائیــد سازمان پژوهشهای  

 علمي و صنعتي ایران

 

     جشـنواره هـای علمـي معتبر  برگزیدگي در-1-3

 (ابن سینا -رازی-فـارابي-بین المللي)خـوارزمي

1 

امتیاز مطابق آئین  3هر مقاله تا 

 نامه ارتقاء

 2 ترویجي مرتبط با پایـان نامه -مقاالت علمي  امتیاز 6

و هر مقاله  2هر مقاله خارجي تا 

 امتیاز 1داخلـي 

مقاالت چاپ شـده در كنفـرانس هـای معتبر)داخلي   امتیاز4

 (یا خارجي

3 

 4 تالیف یا ترجمه كتاب مرتبط بـا رشـته تحصیلي  امتیاز4 ..............

 2خوب تا  بسیارو  4عالي تا 

 امتیاز

 5 ارشدي ناسكیفیت پایان نامه كارش  امتیاز4

  جمع 7 40 ..................

 

 



 

 (امتياز 30نحوه محاسبه امتيازات آموزشي ) حداكثر  :2شماره 

حداكثر  حداقل امتیاز نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

 (حوه ارزیابي)طبق نظر كمیته مصاحبه كنندهن

 كیفیت دانشگاه محل معدل و 6

 تحصـیل دوره كارشناسي

  امتیاز 6تا  ........................

معدل و كیفیت دانشگاه محل  7

تحصـیل دوره كارشناسي ارشد 

 ناپیوسته

  امتیاز5تا ........................

طول مدت تحصیل در دوره  8

 كارشناسي

 نیمسال صفر امتیاز9امتیاز1نیمسال8امتیاز2نیمسال7امتیاز3نیمسال 6 امتیاز3 ........................

تحصیل در دوره طول مدت  9

–ارشد ناپیوسته)آموزشي  كارشناسي

 (پژوهشي

 

 

 

 

........................ 

 

 

 

 امتیاز3

نیمسال  5امتیاز،  1نیمسال  4امتیاز، و  2نیمسال  3امتیاز،  3نیمسال  2

 صفر امتیاز

 

 كارشناسي ارشد پیوسته نیمسال صفر امتیاز 13امتیاز، 2نیمسال12

 

تحصیل در دوره طول مدت 

كارشناسي ارشد ناپیوسته)آموزش 

 (محور

 نیمسال صفر امتیاز 4امتیاز،  1نیمسال  3امتیاز،  2نیمسال 2

-برگزیدگان المپیاد های علمي 10

 دانشجویي

 

........................ 

رتبه  -امتیاز  3 :9تا  7رتبه -امتیاز4:  6تا  4رتبه  -امتیاز 3: 5تا  1رتبه  امتیاز5

 امتیاز 1: 15تا  13رتبه -امتیاز  2: 12تا  10

ی آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون مقطع دكتر4طبق جدول شماره امتیاز8 4 داشتن مدرك زبان معتبر 11

 سایترج در مند
https://www.haeri.ac.ir/academic- research/education/regulations 

 .......................................................................................................................... امتیاز30 4 جمع 

 

 (امتياز 30 حداكثر)  مصاحبه بر اساس نظر گروه امتيازات محاسبه :3 شماره

 

 ميبدآيت ا... حائري دانشگاه  96-79سال تحصيلي دكتريرشته هاي تحصيلي 

 و جرمشناسي حقوق جزا 1

 حقوق خصوصي 2

 علوم قرآن و حديث 3

 علوم و معارف نهج البالغه 4

 

 



 

 

 

 96-97 تحصيلي سال دكتري دوره آزمون بدون پذيرش درخواست فرم

 
  :شناسنامه خانوادگي:                                                                    شماره نام و نام

 سال تولد:                                                                                                                                                       :ملي كد

 :همراه تلفن شماره       شهرستان:                                    كد ذكر با ثابت تلفن شماره

 :متقاضي آدرس

 : تقاضا مورد گرایش / رشته عنوان

 : كارشناسي دوره مشخصات

 تحصیلي: رشته                                                                تحصیل: محل دانشگاه

  : تحصیل از فراغت سال      كل:                                                                          معدل

 : ارشد كارشناسي دوره مشخصات

 تحصیلي: رشته                تحصیل:                                                 محل دانشگاه

 تحصیل:  از فراغت سال              :                                                تحصیل به شروع سال

 نامه:  پایان نمره احتساب كل با معدل 

                                 :معدل كل بدون احتساب نمره پایان نامه

 ورودی: هم و رشته هم دانشجویان بین در رتبه 

 عنوان پایان نامه:

  : راهنما استادان/ استاد

  : مشاور استادان/ استاد

 دفاع: ارشد:                           تاریخ كارشناسي دوره اتمام صورت نامه در پایان نمره

 : پژوهشي كارهای مشخصات

 مجالت علمي پژوهشي داخلي در مقاالت تعداد                                  ISI مجالت در مقاالت تعداد

 خارجي و داخلي معتبر تمجال در مقاالت سایر تعداد                                    كنفرانسي مقاالت تعداد

 . گردد وارد ضمیمه های برگه در كامل مشخصات

 این و ارائه بوده كامل و صحیح آزمون، بدون دكتری دوره به ورود درخواست فرم در شده اعالم اطالعات كلیه شوم مي متعهد بدینوسیله

و اصالحیه مربوط به آن به شماره  /18/4مورخ  67272/21آیین نامه شماره  اساس بر و كند نمي ایجاد دانشگاه برای را تعهدی فرم

 و پذیرش نام، ثبت مرحله هر در چنانچه و باشم مي دارا را دكتری دوره  به ورود شرایط حداقل 12/6/9393مورخ  237200/21

 طبق و آورده بعمل جلوگیری من تحصیل ادامه از تواند مي دانشگاه ام نبوده فوق شرایط یک از هر واجد كه گردد مشخص تحصیل

                                   امضا و تاریخ                                                                                                           .نماید رفتار اینجانب با مقررات



 

 د(  مشخصات مقاالت مجله ) تصویر كلیه صفحات مقاله پیوست گرد

 

 عنوان مقاله:  -1

 نام مجله:  

              مي باشد تخرج از پایان نامهسم O     مورد تائید وزارت علوم ISCپژوهشي داخلي یا  – علميO  ISI      Oنوع مجله:   

O نام شما نفر چندم مي باشد      --تعداد نویسندگان               باشد مين نامه پایان از مستخرج----------  

 توجه : گواهي اعتبار مجله ضمیمه گردد.  

 

 

 عنوان مقاله:  -2

 نام مجله:  

مي باشد               تخرج از پایان نامهمس Oمورد تائید وزارت علوم      ISCپژوهشي داخلي یا  – علميO  ISI      Oنوع مجله:   

O نام شما نفر چندم مي باشد      --تعداد نویسندگان               باشد نمي نامه پایان از مستخرج----------  

 توجه : گواهي اعتبار مجله ضمیمه گردد.  

 

 

 

 

 عنوان مقاله:   -3

 نام مجله:  

مي باشد               تخرج از پایان نامهمس Oمورد تائید وزارت علوم      ISCپژوهشي داخلي یا  – علميO  ISI      Oنوع مجله:   

O نام شما نفر چندم مي باشد      --تعداد نویسندگان               باشد نمي نامه پایان از مستخرج----------  

 توجه : گواهي اعتبار مجله ضمیمه گردد.  

 

 

 

 عنوان مقاله:   -4

 نام مجله:  

مي باشد               تخرج از پایان نامهمس Oمورد تائید وزارت علوم      ISCپژوهشي داخلي یا  – علميO  ISI      Oنوع مجله:   

O نام شما نفر چندم مي باشد      --تعداد نویسندگان               باشد نمي نامه پایان از مستخرج----------  

 توجه : گواهي اعتبار مجله ضمیمه گردد.  

 

 

 



 مشخصات مقاالت كنفرانس ) تصویر كلیه صفحات پیوست گردد(  

 

 عنوان مقاله   -1

 نام كنفرانس:                                                      موسسه برگزار كننده:  -

 . كشور(: ........................... سال : ..............  تعداد نویسندگان: ...............  نام شمانفر چندم مي باشد...........–محل )شهر

 مقاله كامل            چکیده   

 

 

 عنوان مقاله                                                                         -2

 نام كنفرانس:                                                       موسسه برگزار كننده:  -

 شد.............كشور(: ........................... سال.............. تعداد نویسندگان: .................. نام شمانفر چندم  مي با–محل )شهر

 كامل   مقاله               چکیده    

 

 

 عنوان مقاله   -3

 نام كنفرانس:                                                       موسسه برگزار كننده:  -

  كشور(: ............................. سال : ................ تعداد نویسندگان: .............  نام شمانفر چندم مي باشد..........–محل )شهر

 مقاله كامل                 چکیده    

 

 

 عنوان مقاله   -4

 نام كنفرانس:                                                       موسسه برگزار كننده:  -

  كشور(: ............................. سال : ................ تعداد نویسندگان: .............  نام شمانفر چندم مي باشد..........–محل )شهر

 مقاله كامل                 چکیده    

 


