
آییننامه پذیرش بدون آزمون دانشجویان دارای استعداد درخشان
در مقطع دکتری در سال تحصیلی ١۴۰۰-١۳۹۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور ارتقای کیفی دورههای دکتری و حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و 
فنّاوری و آییننامه داخلی، تعداد محدودی از فارغالتحصیالن و دانشجویان سال آخر کارشناسیارشد را برای ورود به دوره دکتری سال  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 

بدون آزمون پذیرش میکند.

مادّه ١-شرایط عمومی برای پذیرش درخواست متقاضیان
١-۱-داشتن معدّل حدّاقل ۱۶ در مقطع کارشناسی و

١-۲-داشتن معدّل حدّاقل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایاننامه) در مقطع کارشناسیارشد و
۱-۳-داشتن حدّاقل نمره ۱۸ پایاننامه در مقطع کارشناسیارشد و

۱-۴-داشتن حدّاقل یکی از شرایط زیر:
الف-یک مقاله معتبر علمی پژوهشی داخلی یا نمایه شده بینالمللی که نام متقاضی بعد از حذف نام استاد راهنمای پایاننامه، نفر اوّل باشد؛ یا

ب-یک ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران؛ یا
ج-رتبه اوّل تا سوّم انفرادی یا اوّل گروهی در جشنوارههای علمی معتبر بینالمللی؛ یا

د-دانشجویان کارشناسیارشد ترم چهارم در صورتی که جزو رتبههای اوّل، دوّم یا سوّم باشند؛ یا
تبصره ۱-تنها دانشجویان دورههای روزانه و نوبت دوّم دانشگاههای دولتی که کلیّه دروس را تا پایان نیمسال سوّم گذراندهاند میتوانند از بند د 

استفاده کنند.
ه- رتبه اوّل تا پانزدهم نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور.

تبصره ۲-برای متقاضیانی که دانشجوی یکی از دانشگاههای: صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران، فردوسی مشهد، تبریز، علم و 
صنعت، تربیت مدرّس، شیراز، خواجه نصیر و شهید بهشتی، اصفهان، عالمّه طباطبایی بوده و واجد شرایط بند ۱-۳ و یکی از بندهای ۱-۴ هستند، 
ضریب همترازی معدّل اعمال شده و لذا داشتن معدّل کارشناسی باالی ۱۵ جایگزین بند ۱-۱ و داشتن معدّل کارشناسیارشد باالی ۱۶ جایگزین 

بند ۱-۲  میشود.
تبصره ۳-شرایط ویژه برای دانشجویان دانشگاههای برتر:

دانشجویان کارشناسیارشد که در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسیارشد دانشجوی یکی از دانشگاههای: صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، 
صنعتی شریف، تهران، فردوسی مشهد، تبریز، علم و صنعت، تربیت مدرّس، شیراز، خواجه نصیر و شهید بهشتی، اصفهان، عالمّه طباطبایی بوده و 
(بدون اعمال ضریب همترازی معدّل) دارای معدّل کلّ باالی ۱۶ در مقطع کارشناسی و همچنین معدّل کلّ باالی ۱۷ در مقطع کارشناسیارشد می

باشند مستقل از بند ۱-۴ میتوانند متقاضی استفاده از این سهمیه گردند.
تبصره ۴-دانشگاه شاهد در رشته مهندسی پزشکی به دانشگاههای فوقالذکر در تبصرههای ۲ و ۳ اضافه میشود.

تبصره ۵-تا موعد ثبتنام در مقطع دکتری تمامی مدارک نهایی کارشناسیارشد باید ارائه گردد.
تبصره ۶-رشته مورد درخواست در مقطع دکتری باید مرتبط با رشته کارشناسیارشد باشد.

تبصره ۷-داوطلبان میتوانند حدّاکثر در دو رشته/گرایش (مرتبط با رشته کارشناسیارشد) درخواست بدهند.
تبصره ۸-دانشآموختگی در مقطع کارشناسیارشد تا پایان شهریور ماه قبل از شروع دوره دکتری الزامی است.



تبصره ۹-فقط پرونده فارغالتحصیالن کارشناسیارشد که در شهریور ماه ۹۹ از زمان فراغت از تحصیل آنها کمتر از دو سال گذشته باشد قابل بررسی 
است.

تبصره ۱۰-مدارک دورههای مجازی، نیمه حضوری یا غیرحضوری، آموزش محور، دانشگاههای غیرانتفاعی و دانشجویانی که مدارک خود را از دانشگاه
های خارج از ایران دریافت نمودهاند برای ورودی بدون آزمون، بررسی نخواهد گردید.

تبصره ۱۱-مجالّت پذیرش دهنده مقاالت مذکور نباید در فهرست مجالّت نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری باشند 

مادّه۲-پذیرش اوّلیه
درخواست متقاضیانی که طبق مادّه۱ واجد شرایط پذیرش هستند از سوی اداره استعدادهای درخشان و المپیادها به دانشکدهها ارسال میگردد.

دانشکدهها طبق شرایط و ضوابط خود میتوانند اقدام به پذیرش اوّلیه متقاضیان نمایند.
اسامی دعوتشدگان به مصاحبه در وب سایت دانشکده اعالم خواهد گردید.

ارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرایط به هیچ عنوان به منزله پذیرش نمیباشد و بدیهی است اعالم نتایج اوّلیه هیچگونه حقّی برای داوطلبان 
ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به موافقت دانشگاه و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور میباشد و احراز صالحیت عمومی و انضباطی دانشجویان 

ضروری است.

نحوه ثبتنام:
 pgrad.aut.ac.ir/3/applicant ١-متقاضیان بایستی ثبتنام اینترنتی خود را در بازه زمانی ۹۹/۴/١ الی ۹۹/۴/۳١ از طریق سایت اینترنتی

پر نمایید.
*مهلت ثبتنام به هیج وجه قابل تمدید نمیباشد.

*پرداخت مبلغ ۹۵۰/۰۰۰ ریال که همزمان با تکمیل پرونده در سامانه ثبتنام انجام خواهد شد.

مدارک الزم در روز مصاحبه:
کپی کارنامه (ریز نمرات) کارشناسی و کارشناسیارشد 

کپی صورتجلسه دفاعیه کارشناسیارشد با درج نمره پایاننامه کارشناسیارشد (بجز برای دانشجویان کارشناسیارشد که هنوز از پایاننامه خود  

دفاع نکردهاند)
اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله، گواهی رتبه اوّل تا سوّم انفرادی و یا اوّل گروهی در جشنوارهها یا مسابقات معتبر علمی، گواهی ثبت اختراع با  

داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، گواهی رتبه اوّل تا سوّم رشته و یا گرایش در مقطع کارشناسیارشد، گواهی کسب 
رتبه در المپیاد علمی دانشجویی کشور،کپی صفحه اوّل کتاب تألیفی یا ترجمه شده، کپی مدرک زبان (درصورت وجود هریک از موارد فوق)

مدارک و وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد. 

مدارک متقاضیانی که در مهلّت مقرر اقدام به ثبتنام اینترنتی نکرده باشند، به هیچ وجه بررسی نخواهد شد. 

به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمیشود. 

چنانچه در هر مرحله از ثبتنام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را ندارد یا  

مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد ثبت نام ایشان لغو خواهد شد.
مصاحبه پذیرفتهشدگان بدون آزمون همزمان با پذیرفتهشدگان آزمون کتبی دکتری میباشد. 

*زمان مصاحبه و اعالم نتایج در سایت اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم خواهد شد.



خواهشمند است جداً از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی در خصوص زمان مصاحبه و اعالم نتایج جدّاً خودداری گردد. 

لطفاً در صورت داشتن هرگونه سؤال ضروری به آدرسmomtaz@aut.ac.ir ایمیل بزنید. 

یادآوری:
آدرس سایت اینترنتی جهت ثبتنام، pgrad.aut.ac.ir/3/applicant میباشد.

اداره استعدادهای درخشان و المپیادها
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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