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 شرایط عمومي: -الف

 جمهوري اسالمی ایران اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی -1

 اسالمی ایراننظام جمهوري قانون اساسی و متعهد به  -2

 به تشخیص مراجع ذیصالح نداشتن ممنوعیت تحصیل -3

 

 شرایط اختصاصي: -ب

در صورت احراز شـرایط  (59 ،56، 59 هاي ورودي) پژوهشی مقطع كارشناسی ارشد -دوره آموزشی آموختگان دانش

 :تقاضاي خود را براي ورود به دوره دكتري بدون آزمون به دانشگاه ارائه دهند توانند می زیـر

 یا 19 )یا میانگین همتراز شده( و میانگین كل پیوسته باالتر در دوره كارشناسی یا 16میانگین كل متقاضی باید داراي  -1

 باشد. در دوره كارشناسی ارشد (نامه پایانبدون احتساب نمـره )باالتر 

 9نیمسال و در دوره كارشناسی ارشد نباید از  8طول مدت تحصیل متقاضی در دوره كارشناسی پیوسته نباید از  -2

 نیمسال تجاوز كرده باشد.

لذا داوطلبانی كه در  ؛نگذشته باشد در مقطع كارشناسی ارشد متقاضی آموختگی دانشسال از تاریخ  2بیشتر از  - 3

 ، مجاز به شركت در این فراخوان نیستند.اند شده التحصیل فارغ قبل از آنو  56 -59نیمسال اول سال تحصیلی 

 



 كسب ول ارزشیابی پیوستجد مطابق مصاحبه و پژوهشی –آموزشی هاي فعالیتامتیاز از  66حداقل متقاضی باید  -4

امتیاز براي  9براي متقاضیانی كه بیش از یک سال از فارغ التحصیلی آنها نگذشته است و امتیاز  9)كسب حداقل  كند

 (.بخش امتیازات پژوهشی الزامی است 1از ردیف شماره مابقی متقاضیان 

 

 های پژوهشي:نحوه ارائه و امتیازدهي فعالیت -ج

چاپ شده یا داراي گواهی مورد ا رزیابی قرار گرفته و باید  1مقاالت ارائه شده توسط دانشجویان متقاضی طبق جدول شماره  -1

 باشد. مرتبط با پایان نامه و با وابستگی دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشدپذیرش چاپ بوده و 

امتیاز  و(  2شماره جدول امتیاز )مطابق  36حداكثر  ، امتیاز آموزشی(1جدول شماره  امتیاز )مطابق 46حداكثر  وهشیژامتیاز پ -2

زبان متقاضیان )براي دارندگان مدرك زبان(، عیناً رك امد به امتیازدهی ( است. 3جدول شماره  امتیاز )مطابق 36حداكثر  مصاحبه

 صورت خواهد گرفت. 4مطابق جدول شماره 

 و  امتیاز از فعالیتهاي آموزشی 66 لامتیازدهی توسط كمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد و داوطلبانی كه حداق -3

 .گیرندكسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت بررسی قرار می 3و  2، 1شماره وهشی و مصاحبه را طبق جداول ژپ

 پس از بررسی هاي الزم، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعالم خواهد شد. -4

 

 ظرفیت پذیرش: -د

پژوهشی دوره روزانه دكتري دانشگاه به پذیرش بدون آزمون  -درصد ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی 26حداكثر  -1

 اختصاص دارد.دانشجویان واجد شرایط 

 ظرفیت مذكور، مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه خواهد بود. -2

میل ظرفیت دوره دكتري خود نخواهد ان از اختیارات الزم برخوردار بوده و ملزم به تکدانشگاه در رد یا قبول تقاضاي داوطلب -3

 بود.

 

 :نیاز موردمدارك  -ه

 درخواست پذیرش بدون آزمون شده تکمیل)الف( فرم  -1         

 شناسنامه و كارت ملیتصویر صفحه اول  - 2         

 ه ریز نمراتبه همرا كل با ذكر معدل ی كارشناسیالتحصیل فارغ تصویر گواهینامه - 3         

 ریزنمراتبه همراه )براي دانشجویان فارغ التحصیل(  ی كارشناسی ارشدالتحصیل فارغ تصویر گواهینامه -4 

 معتبر براي داوطلبان مرد خدمت  به  آماده تصویر كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه -9 

 نامه پایانتصویر صفحه اول و چکیده  -6 



 منتشرشدهپژوهشی  هاي گزارشكلیه مقاالت علمی و كامل از تصویر  -9

 الزامی است. ،گواهی پذیرش مقاله براي آن دسته از مقاالتی كه در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشدتصویر  -8

 مقاالت خود را در آن چاپ كرده است. ،مجالتی كه متقاضیتصویر گواهی اعتبار  -5

 ان( دوران تحصیل )ترجیحاً دوره كارشناسی ارشد( براي بررسی صالحیت علمـی) استادعلمی از  نامه معرفی تصویر -16

 در زمان مصاحبه الزامی است. داوطلب

 

 :پرداخت مبلغ حق ثبت نام -ه

دانشگاه میبد ن التحصیال فارغبراي و  هزار ریال( صد هفت) 000/000 بلغم ها دانشگاه مبلغ ثبت نام براي دانش آموختگان سایر

 باشد.می هزار ریال(پانصد ) 000/000مبلغ  ،کی از مقاطع كارشناسی یا كارشناسی ارشدی در

سایر درآمدهاي اختصاصی دانشگاه بـه نـام  نزد بانک تجارت 1010210002شماره  حساب بهالزم به ذكر است این مبلغ باید 

 «فیش همراه با مدارك ضروری است.اصل ارسال » واریز گردد.سراسر كشور(  شعب بانک تجارت)قابل پرداخت در كلیه  میبد

 

 ارسال مدارك:نحوه  -و

 :را از طریق پست پیشتاز به نشانی موردنیازمدارك  19/63/55باید حداكثر تا تاریخ متقاضیان  -1

 آموزشدانشگاه میبد، ، یحیی زاده ینوالمسلم االسالم حجتبلوار مرحوم  2میبد، بلوار خرمشهر، میدان دفاع مقدس، كیلومتر 

پذیرش بدون آزمون مربوط به  درج عبارت .دارند نگاهارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود  8561655999، كدپستی دانشگاه

 بر روي پاكت الزامی است. و رشته مورد نظر دكتري

 تاریخ از بعد شده دریافت یا و ناقص مدارك به و گیرد می صورت داوطلبین سوابق و مدارك بررسی اساس بر نهایی پذیرش -2

 .گردد نمیمسترد  وجه هیچ بهترتیب اثر داده نخواهد شد، ضمناً وجه پرداختی  19/63/1466

 اعالم خواهد شد. (1466تیرماه  )زمان تقریبی  www.Meybod.ac.ir نتایج اولیه از طریق وبگاه دانشگاه به آدرس  -3

 :مهم توضیحات -ز

 .شود آموخته دانش 1466متقاضی باید حداكثر تا پایان شهریورماه سال  -1
تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره كارشناسی  هاي رشتهپذیرش متقاضیان در مقطع دكتري، در همان رشته تحصیلی یا  -2

 .است پذیر امکاندانشگاه  تشخیص گروه آموزشی و تائید شوراي آموزشیارشد داوطلب، به 



 ها آنی كه یکی از مقاطع تحصیلی كارشناسی یا كارشناسی ارشد آموختگان دانشپذیرش بدون آزمون در مقطع دكتري از  -3

 هاي پردیس، ها پژوهشکده، جامع علمی كاربردي، مجازي، حضوري نیمه، غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور، غیردولتی هاي دانشگاه

 .گیرد نمیصورت  كارشناسی ناپیوستهباشد و همچنین دارندگان مدرك  و دانشگاه فرهنگیان الملل بین

ده از این آئین نامه براي ورود هاي خارج از كشور، مجاز به استفادانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیالن دانشگاه -4

 بدون آزمون به دوره دكتري نیستند.

، شوند میدهاي درخشان پذیرش بدون آزمون استعدا نامه آئینبراي متقاضیانی كه از طریق  یتغییر رشته محل تحصیل و میهمان -9

 .ممنوع است

و  تحقیقات پذیرش نهایی دانشجویان كارشناسی ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دكتري، مطابق ضوابط وزارت علوم، -6

. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به پذیرد میفناوري و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش كشور انجام 

و سوابق داوطلبین  ها فعالیتو نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به  كرد نخواهدحقی براي داوطلب ایجاد  گونه هیچمصاحبه، 

 .شد خواهدتعیین و اعالم 

كزي گزینش دانشجو مستقر در قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیات مر نام ثبت -9

از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تائیدیه میبد ؛ بنابراین دانشگاه باشد میسازمان سنجش آموزش كشور 

 .معذور است

از تسهیالت پذیرش  توانند می، آموختگی دانشسال پس از  2دوره كارشناسی ارشد حائز شرایط حداكثر تا  آموختگان دانش -8

 .بدون آزمون براي ورود به دوره دكتري استفاده كنند

نیمسال تجاوز  9ارشد نباید از  نباید از هشت نیمسال و در دوره كارشناسی طول مدت تحصیل متقاضی در دوره كارشناسی  -5

 .باشد كرده

 .و همراه با یکی از اعضاي هیات علمی باشد نامه پایانپژوهشی یادشده باید مرتبط با  -مقاله علمی -16

هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. لذا به داوطلبان توصیه می شود با دقت الزم، مفاد اطالعیه  مدارك ارسالی و وجه واریزي، به -11

 سبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط، ن

شماره مسئول استعدادهاي درخشان دانشگاه میبد، با در وقت اداري با  توانند میداوطلبان براي كسب اطالعات بیشتر  -12

ارتباط برقرار  dep.talents@meybod.ac.ir :و یا با ارسال ایمیل به آدرستماس حاصل )آقای زارع(  22121123-020

 نمایند.
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 (امتیاز 00نحوه محاسبه امتیازات پژوهشي )حداكثر  :2 شماره لجدو
طبق نظر كمیته ) ارزیابينحوه 

 (كننده مصاحبه

حداكثر 

 امتیاز

حداقل 

 امتیاز

 ردیف نوع فعالیت

 ارتقاء نامه آیینامتیاز مطابق  0هر مقاله تا 

 

و  0تا  المللي بینگواهي ثبت اختراع 

 امتیاز 0داخلي تا 

 0و خارجي تا  2تا برگزیدگي داخلي  

 امتیاز

 امتیاز 0 امتیاز 11

خارجي( مرتبط با  پژوهشـي )داخلـي و – علمـي مقاالت -2-2

 نامه پایان

 های پژوهشـت اختــراع مــورد تائیــد سازمان ثب گــواهي -2-1 

 علمي و صنعتي ایران

 -خـوارزمي) المللي بین علمـي معتبر های جشنواره رگزیدگي درب -2-2

 (سینا ابن -رازی -فـارابي

2 

 1 نامه پایانترویجي مرتبط با  -مقاالت علمي ------ امتیاز 3 ارتقاء نامه آئینامتیاز مطابق  2هر مقاله تا 

و هر مقاله داخلـي  1هر مقاله خارجي تا 

 امتیاز 2

 2 (داخلي یا خارجي) معتبرهـای در كنفـرانس شده چاپمقاالت  ------ امتیاز 0

 0 یا ترجمه كتاب مرتبط بـا رشـته تحصیلي تألیف ------ امتیاز 0 ------

 0 ي ارشدناسكارش نامه پایانكیفیت  ------ امتیاز 0 امتیاز 1خوب تا  بسیارو  0عالي تا 

  جمع 0 00 ------

 

 (امتیاز 20حداكثر )نحوه محاسبه امتیازات آموزشي  : 1 شماره جدول
حداكثر  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

 (كننده مصاحبهطبق نظر كمیته ) ارزیابيحوه ن

تحصـیل دوره  كیفیت دانشگاه محل معدل و 3

 كارشناسي

  امتیاز 3تا 

معدل و كیفیت دانشگاه محل تحصـیل دوره  0

 كارشناسي ارشد ناپیوسته

  امتیاز 0 تا

 صفر امتیاز نیمسال 9 ، امتیاز 2 نیمسال 8 ،امتیاز 1 نیمسال 0 ،امتیاز 2 نیمسال 3 امتیاز 2 طول مدت تحصیل در دوره كارشناسي 8

ارشد  طول مدت تحصیل در دوره كارشناسي 9

 (پژوهشي–آموزشي ) ناپیوسته

 

 

 

 امتیاز 2

 نیمسال صفر امتیاز 0امتیاز،  2نیمسال  0 ،امتیاز 1نیمسال  2امتیاز،  2نیمسال  1

 

 كارشناسي ارشد پیوسته نیمسال صفر امتیاز 22امتیاز، 1 نیمسال 21

 

طول مدت تحصیل در دوره كارشناسي ارشد 

 (آموزش محور) ناپیوسته

 نیمسال صفر امتیاز 0امتیاز،  2نیمسال  2امتیاز،  1 نیمسال 1

تا  20رتبه  ،امتیاز  2 :9تا  0رتبه ، امتیاز 0: 3تا  0رتبه  ،امتیاز 0:2تا  2رتبه  امتیاز 0 دانشجویي-علمي المپیادهایبرگزیدگان  20

 امتیاز 2: 20تا  22رتبه ، امتیاز  21:1

  0 شمارهطبق جدول  امتیاز 8 داشتن مدرك زبان معتبر 22

 ................. امتیاز 20 جمع 

 



 

 نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه :2جدول شماره 

 ردیف
 امتیازات كسب شده حداكثر امتیاز شاخص ارزیابي

 )طبق نظر كمیته مصاحبه كننده(

  امتیاز 2 و تحلیل مسائل علمي و پاسخگویي به سواالت تسلط در تجزیه 21

امتیاز 2 وسعت نظر، نوآوری و كارآفریني 22   

امتیاز 2 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 20   

امتیاز 2 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلي 20   

امتیاز 2 توانایي فن بیان و انتقال مطالب 23   

امتیاز 20 زمینه پژوهشي داوطلب با اولویت های علمي اعضای گروههمراستایي  20   

  امتیاز 20 جمع 

 

 های ملي و بین المللي زبان انگلیسيهمترازی نمرات آزمون :0جدول شماره 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2000-2002 سال تحصیليدر  میبددانشگاه  دكتریتحصیلي  های رشته

 )برای پذیرش دانشجوی بدون آزمون و با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان(

 رشته تحصیلي ردیف

 شناسي جرمو  حقوق جزا                 2

 حقوق خصوصي                 1

 علوم قرآن و حدیث                   2

 البالغه نهجعلوم و معارف                  0

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2000-2002 تحصیلي سال دكتری دوره آزمون بدون پذیرش درخواست

 .............................................................................: شناسنامه شماره ...................................................................خانوادگي:  نام و نام

                                                                            ..................................: شهرستان كد ذكر با ثابت تلفن شماره................... سال تولد:  ....................................................... :ملي كد

 ................................................................................................ :متقاضي آدرس.................................................  :همراه تلفن شماره 

 .............................................................................................................................:در دوره دكتری موردتقاضا گرایش / رشته عنوان

 : كارشناسي دوره مشخصات

 ............................................................................... تحصیلي: رشته  ............................................................ تحصیل: محل دانشگاه

 .................................: ............................... تحصیل از فراغت سال   ................................................................................ كل: معدل

 :ارشد كارشناسي دوره مشخصات

 .................................................................. :/ گرایشتحصیلي رشته   ..........................................................تحصیل:  محل دانشگاه

 .................................................................. تحصیل: از فراغت سال    .........................................................تحصیل:  به شروع سال

 .................................... :(نامه پایانبدون احتساب نمره )معدل كل    ............................... :(نامه پایان نمره احتساب با)كل  معدل 

 پژوهشي-آموزشي آموزش محور                        ...............   ورودی: هم و رشته هم دانشجویان بین در رتبه 

 .............................................................................................................................................................................. :نامه پایانعنوان 

 ..................................................................................................................................................................: راهنما استادان/ استاد

 .................................................................................................................................................................. :مشاور استادان/ استاد

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

 :پژوهشي كارهای مشخصات

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

 .....................: ......خارجي و داخلي معتبر مجالت در مقاالت سایر تعداد..... ..........................................: كنفرانسي مقاالت تعداد

 ....  تعداد ثبت اختراع یا برگزیدگي در جشنواره های علمي معتبر................تألیف یا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصیلي.........

بصورت كامل تكمیل و به همراه سایر مدارك ها، ثبت اختراع و ... فرم های پیوست مربوطه الزم است برای هریك از مقاالت، كتاب

 گردد.ارائه 

 آزمون، بدون دكتری دوره به ورود درخواست هایفرم در شده اعالم اطالعات كلیه شوم مي متعهد اینجانب......................................

و  28/00/92مورخ  30101/12شماره  نامه آیین اساس بر و كند نمي ایجاد دانشگاه برای را تعهدی فرم این و ارائه بوده كامل و صحیح

 هر در چنانچه و باشم مي دارا را دكتری دوره به ورود شرایط حداقل 21/03/2292مورخ  120100/12شماره اصالحیه مربوط به آن به 

 من تحصیل ادامه از تواند مي دانشگاه ام نبوده فوق شرایط یك از هر واجد كه گردد مشخص تحصیل و پذیرش ،نام ثبت مرحله

                     .نماید رفتار جانب این با مقررات طبق و آورده عمل به جلوگیری

 و تاریخ: متقاضي امضا                                                                                                         

محل الصاق 

 عکس

 

الف() فرم   



                                                          
 پیوست گردد(مشخصات مقاالت مجله )تصویر كلیه صفحات مقاله 

 

 ................................................................................................................... عنوان مقاله:

 ............................................. نام مجله:

 

 ترویجي -علمي    مورد تائید وزارت علوم ISCپژوهشي داخلي یا  – يعلم   ISI     نوع مجله:

 

 توجه: گواهي اعتبار مجله ضمیمه گردد.

 

         باشد مي نامه انیپااز  مستخرج.            باشد يم نامه انیپا مرتبط با.    

  ----------؟ باشد يمنام شما نفر چندم                      ------ :تعداد نویسندگان        

 نام و نام خانوادگي  نویسندگان و دانشگاه مربوطه:         

       2- .......................................... 

      1 -                       .......................................... 

 

 تاریخ چاپ: .....................................تاریخ پذیرش:...........................                          

 

 تأیید متقاضي:      

 نمایم.اینجانب .................................... تمام موارد فوق را تأیید مي      

 

 

 امضا و تاریخ:                                                                                                    

 

 

(ب) فرم   



 

 مشخصات مقاالت كنفرانس ) تصویر كلیه صفحات پیوست گردد(  

    

 : ............................................................................................عنوان مقاله         

  

       نام كنفرانس:                                                           

 : برگزاركنندهموسسه       

 سال : ..............                           كشور(: ........................... –محل )شهر      

                                باشد مي نامه انیپااز  مستخرج.             باشد يم نامه انیپا مرتبط با.   

                                                                                  چكیده مقاله كامل 

 زمان و محل برگزاری كنفرانس:      

 

 ............ ؟  باشد ميچندم  نفر شمانام                                      تعداد نویسندگان: ...............      

 نام و نام خانوادگي نویسندگان و دانشگاه مربوطه:      

           - ...................................................... 

           - ........................................................ 

 تأیید متقاضي:     

 اینجانب ...................................................... تمام موارد فوق را تأیید مي نمایم.     

 امضا و تاریخ:                                                                                                              

 

 

(ج) فرم   



 

 تألیف یا ترجمه كتاب مشخصات 

    

 ............................................................................................:  كتابعنوان          

  

       :                                                    ناشرنام            

     

                                باشد مي مرتبط با رشته تحصیلي.             باشد يمن مرتبط با رشته تحصیلي.   

 

 ............ باشد؟   ميچندم  نفر شمانام                                      تعداد نویسندگان: ...............             

 

 نام و نام خانوادگي نویسندگان و دانشگاه مربوطه:        

           - ...................................................... 

           - ........................................................ 

 

 تأیید متقاضي:      

 اینجانب ...................................................... تمام موارد فوق را تأیید مي نمایم.       

 امضا و تاریخ:                                                                                                             

 

 

 

 

(د) فرم   


