
 اطاّلعيه پذيرش دانشجو در مقطع دکتری بدون شرکت در آزمون ورودی

 1402-1403در سال تحصيلي 

 هاويژه دانشجويان واجد شرايط دانشگاه صنعتي اميرکبير و ساير دانشگاه

 
آیين اساس  بر  اميركبير  علوم    30/7/1401مورخ    78و جلسه شماره    17/10/1401مورخ    307862/2  نامه شماره  دانشگاه صنعتي  وزارت 

ها و مؤسسات آموزش عالي كشور را بدون كنكور در مقطع دانشگاهارشد  تحقيقات و فناوري، تعداد محدودي دانشجوي واجد شرایط كارشناسي

 نماید. پذیرش مي 1402-1403سال تحصيلي  دكتري

 

 : شرايط عمومي برای پذيرش درخواست متقاضيان

 وپيوسته   در مقطع كارشناسي 16معدّل حدّاقل  داشتن-1-1

 ارشد و نامه( در مقطع كارشناسي)بدون احتساب نمره پایان 17داشتن معدّل حدّاقل -1-2

 و  رشدايدر مقطع كارشناس نامهانی پا "بسيار خوب"و  "عالي"درجه یا   18داشتن حدّاقل نمره -1-3

 داشتن حدّاقل یكي از شرایط زیر:-1-4

       كه نام متقاضي ارشد  نامه كارشناسيمستخرج از پایان  خارجي پذیرفته شده ا  ی علمي پژوهشي داخلي    مجلهمعتبر در نشریه  ک مقاله  ی-الف

 یا  ؛، نفر اوّل باشدارشدكارشناسي نامهایانبعد از حذف نام استاد راهنماي پ 

 نامعتبر وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري باشند. مجلّات پذیرش دهنده مقاالت مذكور نباید در فهرست مجلّات  ✓

 یا  ؛هاي علمي و صنعتي ایرانک ثبت اختراع با داوري و تأیيد نهایي سازمان پژوهشی-ب

 یا  ؛الملليهاي علمي معتبر بينرتبه اوّل تا سوّم انفرادي یا اوّل گروهي در جشنواره-ج

 یا  كشور یيدانشجو يعلم  اديالمپ یيرتبه اوّل تا پانزدهم نها -د

هاي اوّل، دوّم رتبهداراي  اند و  گذرانده  هاي دولتي دانشگاه   روزانه و نوبت دوّمهاي  ارشد خود را در دورهمتقاضياني كه مقطع كارشناسي  -ه

 هستند برتر در بين دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود درصد  %15و یا جزو سوّم  یا

 باشند.نمي "ه  "نيمسال باشد مشمول بند   5بيش از ارشد ایشان كه دوره تحصيل كارشناسي  متقاضياني ✓

 

 : هايدانشگاهیكي از  دانشجوي ارشدکارشناسي و کارشناسيطع  امق يکي ازدر  متقاضياني كه براي  -1 تبصره

خواجه نصير و شهيد ،  صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شریف، تهران، فردوسي مشهد، تبریز، علم و صنعت، تربيت مدرّس، شيراز"

- 1یكي از بندهاي و  3-1شرایط بند واجد بوده و    "})فقط براي رشته مهندسي پزشكي( دانشگاه شاهد{ و  ، اصفهان، عالمّه طباطبایيبهشتي

ارشد معدّل كارشناسيداشتن و   1-1  جايگزين بند 51معدّل كارشناسي باالي داشتن   و لذا ضريب همترازی معدّل اعمال شده هستند، 4

 شود.مي    1-2  جايگزين بند 16باالي 

 

 

 

 



   :هايدانشگاهیكي از  دانشجوي ارشدکارشناسي و کارشناسيدر هر دو مقطع  كه متقاضياني  براي -2تبصره  

خواجه نصير و شهيد ،  صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شریف، تهران، فردوسي مشهد، تبریز، علم و صنعت، تربيت مدرّس، شيراز"

داراي بدون اعمال ضریب همترازي معدّل(  )بوده و   "})فقط براي رشته مهندسي پزشكي(  دانشگاه شاهد {و   اصفهان، عالمّه طباطبایي  ،بهشتي

توانند مي  4-1مستقل از بند   باشندمي  ارشدكارشناسيدر مقطع    17معدّل كلّ باالي  همچنين  و    مقطع كارشناسي  در  16باالي    معدّل كلّ 

 متقاضي استفاده از اين سهميه گردند.

 

-و فارغ  دانشجویان)  ها هاي خودگردان سایر دانشگاه دورهحضوري، آموزش محور،  مجازي، نيمه حضوري یا غير  هايدورهمدارک    -3تبصره

هاي  دانشگاه،  توانند متقاضي شوند(مي  اندارشد پذیرفته شدهكارشناسيزمون  آ  از طریقكه  اميركبير  دانشگاه صنعتي    خودگردان  لتحصيالنا

در    ،هاي خارج از ایراندانشگاه   ارشدن كارشناسيالتحصيالفارغ،  ، علمي كاربرديهاآزاد اسالمي واحد شهرستان  دانشگاهنور،  ، پيام غيرانتفاعي

  بررسي نخواهد گرديد.بدون آزمون، دكتري براي ورودي  یا هر دو  ارشدكارشناسيیا    و كارشناسيمقاطع 

توانند متقاضي  و بعد از آن در صورت داشتن شرایط مي  1400-1401سال تحصيلي  ارشد  اتباع غير ایراني )مقيم ایران( ورودي كارشناسي ✓

 شوند.

 

 ارشد تا پایان شهریور ماه قبل از شروع دوره دكتري الزامي است. آموختگي در مقطع كارشناسيدانش- 4تبصره 

از زمان فراغت از تحصيل آنها كمتر از دو سال گذشته باشد قابل   1402ماه  اول مهرارشد كه تا التحصيالن كارشناسيفقط پرونده فارغ✓

 بررسي است.

 

 دكتري بدون آزمون به صورت رایگان و بدون اخذ شهریه است.مقطع در  تحصيل-5  تبصره

 

علوم مجاز نيست. لذا بعد از تأیيد  نامه وزارت  تغيير رشته یا محل تحصيل افراد پذیرش شده در دكتري بدون آزمون بر اساس آیين-6تبصره

 ها( ميسر نيست. )حتي در صورت موافقت دانشگاه نهایي وضعيت نهایي متقاضيان پذیرش شده امكان تغيير رشته و دانشگاه

 

یان بعد از انصراف از تحصيل در دوره روزانه مشمول مقررات آموزشي دانشجو  ،شدگان بدون آزمون استعدادهاي درخشانیرفتهپذ-7تبصره

 شوند. انصرافي مي

 

 :اينترنتي نامنحوه ثبت

 سایت   طریق  از  1402/ 2/ 15  مورخ  59:23ساعت  الي    1402/ 1/ 15  مورخزماني    بازه  در  را  خود  اینترنتي  نامثبت  بایستي  متقاضيان   ✓

pgrad.aut.ac.ir/3/applicant      تقاضا بر اساس امتياز مكتسبه  تكميل نمایند و نيازي به مراجعه حضوري نيست و دانشگاه در قبول یا رد

 باشد. مختار مي

 نام انجام خواهد شد. كه همزمان با تكميل پرونده در سامانه ثبت  تومان  000/200معادل  ريال  000/000/2پرداخت مبلغ  •

 

 نام اينترنتي: مواردی درخصوص تکميل اطالعات در سامانه ثبت

o مرورگر از نامثبت براي Firefox نام استفاده نفرمایيد(. )لطفاً از تلفن همراه خود براي ثبت .نمایيد استفاده 



o نمایيد. دریافت پرونده  شماره نام،ثبت سایت از كه است شده  تكميل زماني شما نام ثبت است ذكر به الزم 

o ًدارید.  نگه خود نزد و یادداشت  حتماً را خود پرونده  شماره لطفا 

o شماره   دریافت  محض  به   است،  ننموده  دریافت   ايپرونده  شماره  هنوز  كه  است  پذیرامكان  زماني   تا  متقاضي   توسط  اطالعات  ویرایش  

 ندارد. وجود ایشان نامي ثبت اطالعات  در ویرایشي گونههيچ امكان و تكميل  ایشان نامثبت پرونده 

o باشد. نمي  تمدید قابل وجه هيج به  نامثبت مهلت 

o دد. گرنمي مسترد وجه هيچ به پرداختي وجه 

o نمایيد.  خودداري دليل هر به نامثبت هزینه  مبلغ بار یک از بيش پرداخت از 

o ًنمایيد.  نامثبت شرایط داشتن صورت در و نمایيد  مطالعه  دقت به را نامهآیين شرایط لطفا 

 

 بررسي:   جهت مدارک ارسال نحوه 

و قسمت موضوع ايميل نام اينترنتي و دريافت شماره پرونده، حتماً مدارک خواسته شده زير را هم در  لطفاً پس از انجام ثبت ✓

فايل به صورت  با    zip  هم  نام  عنوان:"شده  و  پرونده  وخانوادگي  نام  به آدرس  "شماره  بررسي  phd@momtaz-  جهت 

aut.ir   .ارسال نماييد 

 در صورت عدم ارسال مدارک حتي با وجود داشتن شماره پرونده، درخواست شما به هيچ عنوان بررسي نخواهد شد.  •

 از ارسال ایميل تكراري جداً خودداري نمایيد.  •

 مدارک فقط در یک ایميل و به صورت كامل و خوانا ارسال شود.  •

 باشد. خودداري نمایيد، این ایميل فقط براي ارسال مدارک مي aut.ir-phd@momtazاز ارسال سوال به ایميل  •

 

 به عنوان مثال: 

 (1201-)محمد محمدیشده مدارک:  zip فايل  نام  

 (1201- )محمد محمدی موضوع ايميل:  

 

 

 مدارک مورد نياز: 

 )اجباري( صفحه اول شناسنامه- 1

 )اجباري( صفحه اول كارت ملي- 2

 )اجباري( ارشدو كارشناسي كارشناسي)ریز نمرات(  كارنامه- 3

 ."باشدنمي  دانشگاه صنعتي اميركبيرمحل تحصيل در مقطع در  ه نيازي به ارسال كارنام"اميركبير دانشگاه صنعتي *براي دانشجویان 

 ارسال حداقل يکي از موارد زير:- 4

 )فقط دانشجویان سایر دانشگاهها ارسال نمایند(  با مهر و امضاء ارشد كارشناسيگواهي رتبه رشته در مقطع - 

 ها/كارشناسي مراجعه نمایيد. و قسمت فرم https://gto.aut.ac.ir*در صورت نياز به فرم گواهي رتبه به سایت 

 ."باشدنمينيازي به ارسال گواهي رتبه "اميركبير دانشگاه صنعتي  ارشد*براي دانشجویان كارشناسي

mailto:phd@momtaz-aut.ir
mailto:phd@momtaz-aut.ir
mailto:phd@momtaz-aut.ir
https://gto.aut.ac.ir/


كه نام متقاضي بعد از  ارشد  نامه كارشناسيمستخرج از پایان  خارجي پذیرفته شده ا  یعلمي پژوهشي داخلي    معتبر در نشریه مجله  ت مقاال-

 ، نفر اوّل باشد ارشدنامه كارشناسيایانحذف نام استاد راهنماي پ 

 هاي علمي و صنعتي ایرانثبت اختراع با داوري و تأیيد نهایي سازمان پژوهشگواهي  -

 المللي هاي علمي معتبر بينسوّم انفرادي یا اوّل گروهي در جشنوارهرتبه اوّل تا گواهي -

 كشور یيدانشجو ي علم اديكسب رتبه اول تا پانزدهم در المپ  يگواه-

 

 درخواست متقاضيان: نحوه بررسي

o مندرج در اطالعيه نكرده باشند،  نام اینترنتي و یا ارسال مدارک خواسته شده به ایميل  درخواست متقاضياني كه در مهلت مقرر اقدام به ثبت

 به هيچ وجه بررسي نخواهد شد. 

o نام اینترنتي انتخاب كرده است و به تشخيص دانشگاه مرتبط با رشته شود كه در ثبتبررسي مي هایيدرخواست متقاضي صرفاً در دانشكده

 باشد. ارشد خود مي تحصيلي كارشناسي

 باشد. قابل مشاهده مياینترنتي نام ليست رشته مورد پذیرش در سامانه ثبت ✓

 . بدهند را به ترتيب اولویت درخواست( ارشدكارشناسي رشته با مرتبط) در دو رشته توانندحداكثر مي داوطلبان ✓

o فراخوان را نام، بررسي مدارک و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب شرایط پذیرش از طریق این  چنانچه در هر مرحله از ثبت

 نام ایشان لغو خواهد شد. ندارد یا مغایرتي بين مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد ثبت

o باشد. ارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرایط به هيچ عنوان به منزله پذیرش نمي 

o متقاضيان واجد شرایط نمایند. توانند اقدام به پذیرش اوّليه ها طبق شرایط و ضوابط خود ميدانشكده 

o ها اعالم خواهد گردید. شدگان به مصاحبه در وب سایت دانشكده اسامي دعوت 

o باشد. شدگان آزمون كتبي دكتري ميشدگان بدون آزمون همزمان با پذیرفتهمصاحبه پذیرفته 

o  .زمان مصاحبه و نتایج نهایي در سایت اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه اعالم خواهد شد 

o  بدیهي است اعالم نتایج اوليه هيچگونه حقي براي داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایي منوط به تأیيد سازمان سنجش آموزش كشور

 باشد و احراز صالحيت عمومي و انضباطي دانشجویان ضروري است.مي

o به   موارد  تمامي .گردد  خودداري  جداً  نتایج   اعالم  و  نامثبت  نحوه  خصوص  در تلفني  تماس   يا   و   حضوری  مراجعه  از  است  خواهشمند 

 است. شده  داده توضيح كامل صورت

 

 

 

 

 

 و المپيادهااداره استعدادهای درخشان  

 دانشگاه صنعتي اميرکبير 


