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پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی »بر اساس آیین نامه  السالمعلیهجامع امام حسیندانشگاه 

 مورخ 21/237200 آن به شماره اصالحیه و 18/04/1393مورخ  21/67272 تحقیقات و فناوري به شماره وزارت علوم،« دکتری

( 7و ) (6) دوره کارشناسي ارشد رشته هاي مندرج در جدول مرد(زن و ) آموختگان و دانشجویانبین دانشز ا 16/12/1393

 دانشجو مي پذیرد.  1401-1402 براي دوره دکتري بدون آزمون سال تحصیلي

 امام جامع دانشگاه سامانۀ گلستان به  24/02/1401 تا شنبه 14/02/1401 تاریخ چهارشنبه از توانندمتقاضیان محترم مي کلیه

 . نمایند اقدام مدارک بارگذاري و نام ثبت به نسبت و نموده مراجعه https://golestan.ihu.ac.irنشاني  به السالمعلیهحسین

 باشدنمي قطعي پذیرش معني به عنوان هیچ به شرایط حداقل بودن دارا و درخواست ارائه . 

 کندنمي ایجاد داوطلبان براي حقي گونه هیچ و نیست قطعي پذیرش منزله به اولیه پذیرش  . 

 است کشور آموزش سنجش سازمان تأیید به منوط نهایي پذیرش . 

  درخواست: ارائه برای الزم شرایط

پذیرش دانشجو براساس موضوع تحقیقاتي  باشند.د به انقالب اسالمي و بسیجیان فرهیخته مجاز به شرکت در این فراخوان ميکلیه داوطلبان متعه   .1

 مورد نیاز دانشگاه خواهد بود.

 .نگذشته باشدآموختگي مقطع کارشناسي ارشد متقاضي سال از تاریخ دانش 2بیش از  .2

علوم انساني و علوم  هايو رشته (ترازيبا اعمال ضریب هم) 16مهندسي  -يهاي علوم پایه و فن حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسي رشته .3

  است. (ترازيبدون اعمال ضریب هم) 16اجتماعي و رفتاري 

  .(بدون اعمال ضریب همترازي)است  17حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسي ارشد  .4

  . شده باشندحصیل الت رغفا 31/06/1401 داوطلبان باید حداکثر تا .5

باشند، نیمسال در دوره کارشناسي ارشد، مجاز به شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتري این دانشگاه مي 5داوطلبان با سنوات بیش از  .6

  .کنندکسب نميمربوطه را  ۀاما نمر

 آموزشي، امتیاز 60 الزامي است. داوطلبان حائز حداقل  3تا  1هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه، مطابق جداول امتیاز از فعالیت 60کسب حداقل  .7

 .  شوندمي بندياولویت امتیاز، ترتیب به مصاحبه و پژوهشي

تا قبل از آزمون جامع  (4)مطابق جدول  (هاي مورد قبول دانشگاهیا معادل آن در سایر آزمون) MCHE زباناز آزمون  50قل نمره أکسب حد .8

 . دکتري الزامي است

علمي  جامعالملل )خودگردان(، هاي بینغیرانتفاعي، پردیس-آزاد اسالمي، غیردولتي نور، پیام يهادانشگاه کلیه دانشجویان و آموختگاندانش .9

شرکت در فراخوان پذیرش بدون  به غیرحضوري و آموزش محور مجاز نیمه حضوري، مجازي، هايدوره مدارک و ايو حرفه ، فنيکاربردي

 . باشندنمي دانشگاه این دکتري آزمون

اجرایي این دستورالعمل  از مفاد استفاده به مجاز کشور از خارج هايدانشگاه حصیالنالت فارغ و خارجي اتباع آموختگان و دانشجویاندانش .10

  . نیستند استعداد درخشان سهمیۀ به دوره دکتري ورود دانشگاه براي
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  :تذکرات مهم

اخذ و  رده مربوطهبایست مجوز ادامه تحصیل خود را  از مرکز عملیات نیروي انساني مي حنیروهاي مسل عضاء رسمي ا .1

در زمان مصاحبه تحویل دانشگاه نمایند )مجوز ادامه تحصیل به صورت تمام وقت از باالترین مرجع سازماني براي 

  .هاي نیروهاي مسلح(شاغلین سازمان

 باشد.نمي)تطبیقي(  سازيهاي داخلي و معادلآموختگان دورهاین طرح شامل دانش .2

 هامربوط به آن هاي کارشناسي ارشداز رشته صرفاً ،(8)جدول  در مندرج هايرشته دکتري دوره زمونپذیرش بدون آ .3

 پذیر است. امکان (مندرج در این جدول)

  ها باشد.ه تقاضاي پذیرش، دانشجوي مقطع دکتري سایر مؤسسات و دانشگاهئمتقاضي نباید در زمان ارا .4

وجود  1401-1402هاي مشمول پذیرش بدون آزمون دوره دکتري سال تحصیلي رشته تغییر احتمال اینکه به جهبا تو .5

 . کندي براي وي ایجاد نميگونه حق دارد، لذا حذف رشته/گرایش مورد تقاضاي داوطلب هیچ

 . نیست مجاز دکتري، مقطع در آزمون بدون پذیرش ۀنامآیین براساس شده پذیرفته افراد لتحصی تغییر رشته یا محل  .6

بوده و در مراحل مصاحبه و آزمون شفاهي امتیاز الزم را کسب  هاي عموميبایست واجد صالحیتداوطلبان ميتمامي  .7

 ر است.نمایند و دانشگاه در قبولي یا رد داوطلبان مخی 

  سنجش آموزش کشور است. سازمان تأیید به وطپذیرش نهایي متقاضیان من .8

 طریق از پذیرش شرایط داوطلب که شود مشخص تحصیل به اشتغال و مدارک بررسي نام، بتچه در هر مرحله از ثچنان .9

 نام ثبت از بالفاصله باشد، داشته وجود مدارک اصل با شده ارائه مستندات و مدارک بین مغایرتي یا ندارد را فراخوان این

  شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.جلوگیري مي وي تحصیل ادامه و

و  پذیردمي صورت (www.ihu.ac.irدانشگاه ) اینترنتي پایگاه طریق از داوطلبان به تکمیلي رسانياطالع ونهگ هر .10

 . رساني از طرق دیگر ندارددانشگاه هیچ مسئولیتي جهت اطالع

  کلیه (سازمان سنجش آموزش کشور پس از تایید)الزم است متقاضیان از زمان ارائه درخواست تا اعالم نتایج نهایي،

 گاه دانشگاه پیگیري نمایند.هاي مربوط را از طریق وبو اطالعیه اخبار

 توانند از طریق ایمیل در صورت ضرورت، متقاضیان ميSanjesh@ihu.ac.ir  پاسخ سواالت خود را دریافت

 کنند.

 
 

http://www.ihu.ac.ir/
mailto:Sanjesh@ihu.ac.ir
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  :نحوه ثبت نام

 آدرس به 24/02/1401 شنبه تا 14/02/1401 چهارشنبه تاریخ ازبایست مي متقاضیان کلیه (1

 https://golestan.ihu.ac.ir ها اقدام نمایندو مطابق اطالعیه مراجعه. 

 فرمایید.سازي مدارک الزم اطمینان حاصل پیش از اقدام به ثبت نام، از آماده (2

 «استعدادهاي درخشانسهمیۀ  رشیپذمتقاضي » گزینۀبه  ،«ورود به سیستم»در قسمت  گلستان، سیستمبه  مراجعهپس از  (3

 .دیرجوع کن

 .دیشو خارج از سامانه هاي آننموده و پس از به خاطرسپار فیدر سامانه تعر خود اي برايو گذرواژه يشناسه کاربر  (4

به سامانه  ،قبل( مرحله شده در فیو گذرواژه خود )تعر يکاربر ۀو با شناس نموده مراجعه به ورود سیستم گلستان مجدداً (5

 .دیوارد شو

 .دیالزم بپرداز اطالعات لیبه تکم ، گام به گام«مراحل پذیرش»در منوي  (6

 هزینۀ ثبت نام را پرداخت نموده و مدارک الزم را با توج ه به حجم معی ن، بارگذاري نمایید.  (7

 PDF فرمت به تکمیل از پس اید،نموده دریافتدانشگاه  گاهوبطریق این فراخوان و  از که را هایيفرم است الزم (8

 فایل، در هر هاي مشخ ص شده برايفرمت در را هاآن و نمایید اسکن وضوح با نیز را الزم مدارک سایر .نمایید تبدیل

 . نمایید بارگذاري سامانه

 نام را از سامانه دریافت کنید و براي مراحل بعد نزد خود نگاه دارید. حتماً گواهي انجام ثبت (9

 

 

 

 

 

 

 

 

https://golestan.ihu.ac.ir/
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  اینترنتی: نام ثبت برای الزم مدارک

 (سایت دانشگاهصفحه فراخوان در  فرم ها رزومۀ علمي و اجرایي متقاضي براساس قالب استاندارد دانشگاه )لیتک دانلود .1

  KB 100و حداکثر حجم  JPGبا فرمت  پرسنلي یک قطعه عکس .2

 تصویر صفحه اول شناسنامه  .3

 کارت ملي پشت و روي تصویر .4

مخصوص داوطلباني که از پایان نامه کارشناسي ارشد خود دفاع )نامه کارشناسي ارشد جلسه دفاع از پایانصورت .5

  (.نمرات داوطلب ثبت نشده است پایان نامه در ریز ۀا هنوز درجام ، اندکرده

  به صورت یک فایل یکپارچه  PDFریز نمرات دوره کارشناسي به فرمت  .6

  به صورت یک فایل یکپارچه PDFریز نمرات دوره کارشناسي ارشد به فرمت  .7

 مخصوص داوطلبان رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسي و رتبه اول و دوم مقطع)هاي برتر تحصیلي فرم تایید رتبه .8

  (5و جدول  1جدول  1کارشناسي ارشد با توجه به اطالعات ردیف 

 .متقاضي تکمیل شودمقاطع قبلي  ط استادنامه که توس صیهدو تو .9

  (در صورت وجود)مدرک معتبر زبان   .10

که الزم است صرفاً به صورت الکترونیکي هزار تومان(  ده)یکصد و ریال  1100000پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ  .11

  واریز گردد. «دانشگاه سامانۀ گلستانمندرج در  درگاه پرداخت» از طریق
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 : ارزشیابی فعالیت های پژوهشی(1)جدول 

 نحوه ارزیابی
حداقل 

 حداکثر امتیاز/
 ردیف نوع فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه  نحوۀ

حداکثر 

امتیازات 

 پژوهشی 

 حداکثر )

 امتیاز( 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هیات علمي  ينامه ارتقا اعضا مقاالت بر اساس آییننمره

 شود.محاسبه مي

 .تذکر: سهم داوطلب در نظر گرفته شود 

 شریات نامعتبر، کم اعتبار و یا  در صورت  ارائه  مقاله در ن

شگاه)جعلي  شي و فناوري دان شخیص معاونت پژوه  (به ت

 گردد.متقاضي از پذیرش بدون آزمون محروم مي

 10حداقل 

 40ر حداکث

 امتیاز

 

مرتبط با  (داخلي و خارجي)پژوهشي  –مقاالت علمي

 (حداکثر دو مقاله)نامه  پایان

1 

 امتیاز 5و داخلي تا  7گواهي ثبت اختراع بین المللي تا 
هاي گواهي ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش

 علمي و صنعتي ایران

 امتیاز 7و بین المللي تا  5داخلي تا 

المللي و هاي علمي معتبر بینبرگزیدگي در جشنواره

و نیروهاي  سیناابن ،رازي ي،فاراب، خوارزمي)داخلي 

 مسل ح(

امتیاز  4رتبه اول: 

امتیاز  3رتبه دوم: 

 امتیاز 2رتبه سوم: 

امتیاز  3رتبه اول: 

امتیاز  2رتبه دوم: 

 امتیاز 1رتبه سوم: 

 امتیاز 2تا             

« الف»هاي بند تا سوم مقطع کارشناسي دانشگاهرتبه اول 

 5جدول 

« ب»هاي بند رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسي دانشگاه

 5جدول 

 هارتبه اول مقطع کارشناسي سایر دانشگاه

 (ورودي 5حداقل )امتیاز  3رتبه اول: 

 (ورودي 6حداقل )امتیاز  2رتبه دوم: 

--- 

 (ورودي 5حداقل )امتیاز  2رتبه اول: 

 (ورودي 6حداقل )امتیاز  1رتبه دوم: 

--- 

 (ورودي 5حداقل )امتیاز  1تا 

 

 

 

 

 

 

هاي بند رتبه اول و دوم دوره کارشناسي ارشد دانشگاه

 5جدول « الف»

--- 

هاي بند رتبه اول و دوم دوره کارشناسي ارشد دانشگاه

 5 جدول« ب»

--- 

 هارتبه اول دوره کارشناسي ارشد سایر دانشگاه
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به داوطلباني که 

 مشمول

امتیاز هر دو بند 

فقط امتیاز  هستند،

ها تعلق یکي از آن

 .گیردمي

 امتیاز 3تا 
انحراف معیار باالتر از میانگین نمره  2/5دانشجویان 

 1گروه آزمایشي مربوطه

 

 

 

 

 

 

محاسبه  نحوۀ

حداکثر 

امتیازات 

 پژوهشی 

 )حداکثر 

 امتیاز( 40

 

 

امتیاز  4مدال طال: 

امتیاز   3مدال نقره: 

 امتیاز 2مدال برنز: 

 آموزيبرگزیدگي المپیاد دانش 

 امتیاز 2هر مقاله تا  (حداکثر دو مورد)
 4حداکثر 

 امتیاز

 (مرتبط با پایان نامه)ترویجي  –مقاالت علمي 

 
2 

 به طرح هاي تکمیل شده تعلق مي گیرد. -

 ارائه مدرک معتبر از سوي کارفرما الزامي است. -

 سهم داوطلب باید مشخص باشد. -

 3 هاي پژوهشيطرحمشارکت در اجراي  امتیاز 4 حداکثر

 (حداکثر دو مورد)
امتیاز  2خارجي تا 

 امتیاز 1داخلي تا 
 امتیاز 4حداکثر 

 هاي معتبر داخلي یا خارجيارائه مقاله درکنفرانس

 
4 

 ذکر نام دانشجو روي جلد کتاب الزامي است. -

 کتب حل تمرین قابل قبول نیست. -
 امتیاز 3حداکثر 

کتاب مرتبط با رشتۀ مشارکت در ترجمه یا گردآوري 

 تحصیلي
5 

صرفاً به پایان 

تعلق  هایينامه

گیرد که در تاریخ مي

مصاحبه دفاع شده 

 باشد.

    

 6 نامه کارشناسي ارشد کیفیت پایان امتیاز 4حداکثر  امتیاز 2و بسیار خوب تا  4 عالي تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
انحراف معیار از میانگین نمره  شرکت کنندگان گروه  2/5پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورود به دانشگاه در دوره کارشناسي پیوسته، که با تایید سازمان سنجش آموزش کشور، نمره قبولي آنها  1

 آزمایشي مربوطه بیشتر باشد.
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 های آموزشی: ارزیابی فعالیت(2)جدول 

 نحوۀ ارزیابی
 حداکثر

 امتیاز
 ردیف مورد

 

 

 نحوۀ

محاسبه 

حداکثر 

امتیازات 

 آموزشی 

 حداکثر )

 امتیاز( 30

 

 

 

 

 

 امتیاز 3 و باالتر: تا 18میانگین 

 امتیاز 2: تا 18تا  17میانگین 

 امتیاز 1: تا 17تا  16میانگین 

 1 معدل کل دوره کارشناسي 3

 امتیاز 3: 5جدول « الف»هاي بند دانشگاه

 امتیاز 2: 5جدول « ب»هاي بند دانشگاه

 امتیاز 1ها: تا سایر دانشگاه

 2 کیفیت دانشگاه مقطع کارشناسي 3

 امتیاز 2و باالتر: تا  18میانگین 

 امتیاز 1: تا 18تا  17میانگین 
2 

معدل کل دوره کارشناسي ارشد 

 (بدون احتساب پایان نامه)
3 

 امتیاز 3: 5جدول « الف»هاي بند دانشگاه

 امتیاز 2: 5جدول « ب»هاي بند دانشگاه

 امتیاز 1ها: تا سایر دانشگاه

 4 کیفیت دانشگاه مقطع کارشناسي ارشد 3

 امتیاز 3نیمسال:  8تا 

 .نیمسال امتیاز ندارد  8باالتر از 
 5 طول مدت تحصیل کارشناسي 3

 امتیاز 3نیمسال:  4تا 

 امتیاز 2نیمسال:  5

 .نیمسال امتیاز ندارد 5باالتر از 

3 
طول مدت تحصیل کارشناسي ارشد نا 

 پیوسته
6 

 امتیاز 5: 3تا  1رتبه 

 امتیاز 4: 6تا  4رتبه 

 امتیاز 3: 9 تا 7رتبه 

 امتیاز 2: 12تا  10رتبه 

 امتیاز 1: 15تا  13 رتبه

 گیرد.: امتیازي تعلق نمي15رتبه باالتر از 

5 
-علميبرگزیدگان المپیادهاي 

 دانشجویي
7 

 

 8 مدرک زبان معتبر 8 4طبق جدول 

 

 مصاحبهامتیازات : (3)جدول 

 ردیف شاخص ارزیابی حداکثر امتیاز نحوۀ ارزیابی

 حوهن

 محاسبۀ

 امتیازات

 مصاحبه

 حداکثر(

 )امتیاز  30

 امتیاز 30حداکثر 

3 
توانایي داوطلب در تجزیه و تحلیل : تسلط علمي داوطلب

 پاسخگویي به سواالتمسائل و 
1 

 2 وسعت نظر، نوآوري و کارآفریني 3

 3 شخصیت، متانت و نحوۀ تعامل 3

 4 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشتۀ تحصیلي 3

 5 توانایي فن بیان و انتقال مطالب 3

15 
هم راستایي زمینه پژوهشي داوطلب با اولویت هاي علمي 

 آموزشي گروه
6 
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 :  همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی(4)جدول 

  TOEFL PAPER حداکثر امتیاز

+ TOLIMO 
TOEFL  

Computer 
TOEFL IBT 

IELTS  

Equivalent 
MSRT  

(MCHE) 

8 600-680 250-300 96-120 7/5-9 90-100 

7 575-599 232-249 80-100 6/5-6/9 85-89 

6 550-574 213-231 86-95 6-6/4 80-84 

5 525-549 196-212 76-85 5/5-5/9 75-79 

4 500-524 173-195 66-75 5-5/4 70-74 

3 475-499 152-172 56-65 4/5-4/9 65-69 

2 450-474 133-151 46-55 4-4/4 60-64 

1 425-449 113-132 29-35 3/5-3/9 50-59 

 

 دار فراخوانهای اولویت: دانشگاه(5) جدول

شهید  ،علم و صنعت ایران ،وسيصنعتي خواجه نصیرالدین ط صنعتي امیرکبیر،صنعتي شریف،  تهران، ،)ع(امام حسینهاي دانشگاه

نوشیرواني  صنعتيشیراز، فردوسي مشهد، صنعتي اصفهان، ، )ع(امام صادقاصفهان، تبریز، تربیت مدرس، عالمه طباطبایي، ، )ره(بهشتي

 شهید ستاري، علوم انتظامي امینمالک اشتر، صنعتي ، اهوازگیالن، شهید چمران  الزهرا)س(، ،بابل

 لفا

دانشگاه هاي ارومیه، بوعلي سینا، بیرجند، خوارزمي، رازي کرمانشاه، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، شهید باهنرکرمان، کاشان، ، 

شاهد،  صنعتي شیراز، علوم پایه زنجان، هنر صنعتي شاهرود، سهند تبریز، گرگان، صنعتي مازندران، یزد، علوم کشاورزي و منابع طبیعي

 ، حکیم سبزواري، دریانوردي و علوم دریایي چابهار)ره(المللي امام خمینيبین

 ب

 

 

 1401-1402در مقطع دکتری سال تحصیلی  یان زنرشته های دارای پذیرش دانشجو (:6)جدول 

 ردیف رشته تحصیلی گرایش جنسیت

 1 صنایع مهندسي هاسازي سیستمبهینه زن

 2 صنعتي مدیریت هامدیریت سیستم زن

 3 دولتي مدیریت گذاري عموميمشي خط  گیري و تصمیم زن

 4 دولتي مدیریت مدیریت منابع انساني زن
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 1401-1402در مقطع دکتری سال تحصیلی  یان مردرشته های دارای پذیرش دانشجو (:7)جدول 

 ردیف رشته تحصیلی گرایش جنسیت

 1 فیزیک ايهستهفیزیک  مرد

 2 فیزیک اپتیک و لیزر مرد

 مرد
- 

 نانو) فناوري زیست ریز

 (بیوتکنولوژي
3 

 4 شیمي شیمي آلي مرد

 5 شیمي شیمي تجزیه مرد

جنگ الکترونیک با سه زمینه ) مخابراتي،  مرد

 الکترومغناطیسي و راداري(
 6 برق مهندسي

 7 مکانیک مهندسي طراحي کاربردي مرد

 8 صنایع مهندسي لجستیک و زنجیره تأمین مرد

 9 مهندسي هوافضا آیرودینامیک مرد

 10 مدیریت آماد و پشتیباني - مرد

 11 ايمنطقه مطالعات - مرد

 12 نظامي جغرافیاي - مرد

 13 آینده پژوهي  مرد

 

هاي دکتري این توانند براي پذیرش در رشتهمي (7( و )6) دانشجویان /فارغ التحصیالن کارشناسي ارشد رشته هاي مندرج در جدول

 جدول تقاضاي خود را ارائه نمایند.
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 های دکتریهای مجاز کارشناسی ارشد برای ارائه تقاضا در برخی رشتهرشته (8)جدول 

 دکتری گرایش کارشناسی ارشد

 هاتمامي رشته

 فیزیک ايهسته

 فیزیک اپتیک و لیزر

- 
 نانو) فناوري زیست ریز

 (بیوتکنولوژي

 شیمي آلي

 شیمي تجزیه

 مکانیک مهندسي طراحي کاربردي

 صنایع مهندسي کلیه گرایش ها

 صنعتي مدیریت هامدیریت سیستم

گذاري مشي خط  گیري و تصمیم

 عمومي
 دولتي مدیریت

 دولتي مدیریت مدیریت منابع انساني

 پشتیباني و آماد مدیریت -

الکترونیک با سه زمینه جنگ 

)مخابراتي، الکترومغناطیسي و 

 راداري(

 برق مهندسي

 پژوهي آینده -

ها(، جامعه شناسي، )تمامي گرایش المللمجموعه علوم سیاسي و روابط بین

جغرافیاي سیاسي، اقتصاد بین الملل، مجموعه مطالعات جهان )تمامي 

انگلیسي، زبان آلماني، زبان مطالعات آمریکاي شمالي، زبان  گرایش ها(،

فرانسه، زبان روسي، علوم اجتماعي، علوم ارتباطات، علوم تربیتي، مدیریت، 

معارف اسالمي و علوم سیاسي، جامعه شناسي انقالب اسالمي، مطالعات 

، مدرسي معارف اسالمي )ره(هاي امام خمینياي، شناخت اندیشهمنطقه

تژیک، حقوق)تمامي گرایش ها( )گرایش انقالب اسالمي(، اطالعات استرا

 و معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات

 ايمنطقه مطالعات -

 نظامي جغرافیاي - الملل، حقوقعلوم سیاسي، روابط بین ها،علوم جغرافیایي تمامي رشته

 

 


