
1401دکتری بدون آزمون زمان و نحوه ثبت نام   اعالم شد. متقاضیانی که شرایط پذیرش دکتری بدون کنکور را دارند،  

اقدام نمایند می توانند در زمان های مقرر نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک  . 

دانشگاه های سراسری و آزاد، دارندگان شرایط استعداد درخشان دکتری وزارت بهداشت نیز می  همچنین، عالوه بر 

ا زمان، شرایط و مراحل پذیرش دکتری بدون توانند در این مقطع به تحصیل بپردازند. در ادامه با ما همراه باشید ت

دهیمرا مورد بررسی قرار   کنکور را در همه زمان شرایط و مراحل پذیرش دانشجو . 

عالوه بر این، اگر در این باره و هر کدام از جنبه های نام نویسی و دریافت نتایج با سوال یا ابهامی مواجه شدید، می 

تماس بگیرید ایران تحصیل توانید با همکاران ما در .  

  

  

 : اطالعیه

ی باشداردیبهشت م 5فروردین تا  25از  1401ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه آزاد  . 

  

  

دانشگاه های سراسری  1401زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور   

به دو صورت اینترنتی و حضوری انجام می پذیرد که در روش حضوری الزم  1401دکتری بدون آزمون ثبت نام  

رک الزم را است که به سایت دانشگاه خود مراجعه نمایید. پس ازاینکه فرم های خواسته شده تکمیل گردید، بایستی مدا

به طور حضوری به بخش ها و کارمندان مربوطه تحویل دهید. اگر می خواهید که از زمان دقیق و شرایط اختصاصی 

دانشگاه مورد نظر خود مطلع شوید، می توانید با مشاورین و کارشناسان ایران  و ثبت نام با تاخیر آزمون دکتری

 .تحصیل تماس بگیرید

منتشر  تمامی دانشگاه های سراسری اطالعیه های مربوط به ثبت نام دکتری بدون آزمون را از طریق وبسایت های خود 

ممی سازند. در این قسمت همراه ما باشید تا زمان ثبت نام برای سال جاری را بررسی کنی . 

  

  

1402 -  1401فراخوان های دکتری بدون آزمون    

 تاریخ ثبت نام نام دانشگاه

1400دی   20آذر تا   20از  دکتری بدون آزمون دانشگاه بیرجند  

فرهنگ دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و   
اردیبهشت   31آذر تا   22از 

1401 
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1400بهمن  25دی تا   8از  دکتری بدون آزمون دانشگاه زابل   

دکتری بدون آزمون دانشگاه ولیعصر  

 رفسنجان 
1400اسفند  29بهمن تا  1از   

دکتری بدون آزمون دانشگاه دفاع ملی و  

 راهبردی
1400اسفند   13دی تا   7از   

رمزگاندکتری بدون آزمون دانشگاه ه 1400بهمن  20دی تا  23از    

دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی مالک  

 اشتر

خرداد   15بهمن تا   10از 

1401 

1400اسفند  25دی تا  29از  دکتری بدون آزمون دانشگاه مدنی آذربایجان  

دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید چمران  

 اهواز

اسفند   12بهمن تا   20از 

1400 

آزمون دانشگاه سیستان و  دکتری بدون 

 بلوچستان

اسسفند   20بهمن تا   20از 

1400 

دکتری بدون آزمون دانشگاه کشاورزی و  

 منابع طبیعی خوزستان

اسفند   20بهمن تا   20از 

1400 

 دکتری بدون آزمون دانشگاه شاهد 
اردیبهشت   1بهمن تا   30از 

1401 

1401تیر   1تا   بهمن 30از  دکتری بدون آزمون دانشگاه ادیان و مذاهب   

 دکتری بدون آزمون دانشگاه امیرکبیر
  15فروردین تا   15از 

1401اردیبهشت   

 دکتری بدون آزمون دانشگاه کردستان
اردیبهشت   10اسفند تا  13از 

1401 

 دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شریف 
اردیبهشت   2اسفند تا  15از 

1401 

طباطبایی دکتری بدون آزمون دانشگاه عالمه   
فروردین   15اسفند تا  15از 

1401 

دکتری بدون ازمون دانشگاه امام خمینی 

 قزوین

فروردین   30اسفند تا  15از 

1401 

 دکتری بدون آزمون دانشگاه قم 
فروردین   20اسفند تا  10از 

1401 



 دکتری بدون آزمون دانشگاه علوم قضایی 
فروردین   20اسفند تا  15از 

1401 

مون دانشگاه یزد دکتری بدون آز  
فروردین   31اسفند تا  23از 

1401 

دکتری بدون آزمون دانشگاه تحصیالت  

 تکمیلی علوم پایه زنجان 

فروردین   31بهمن تا   23از 

1401 

 دکتری بدون آزمون دانشگاه اراک 
اردیبهشت   30اسفند تا  23از 

1401 

 دکتری بدون آزمون دانشگاه خلیج فارس 
  10فروردین تا   15از 

1401اردیبهشت   

1401فروردین  31تا  3از  دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس   

دکتری بدون آزمون دانشگاه خواجه  

 نصیرالدین طوسی 

  14فروردین تا   14از 

1401اردیبهشت   

 دکتری بدون آزمون دانشگاه مازندران
  11فروردین تا   23از 

1401اردیبهشت   

قم  دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی  
اردیبهشت   30اسفند تا  25از 

1401 

 دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا
  22فروردین تا   22از 

1401اردیبهشت   

دکتری برگزیدگان علمی بدون آزمون دانشگاه  

 هنر

اردیبهشت   30اسفند تا   8از 

1401 

 دکتری بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد 
  25فروردین تا   25از 

1401اردیبهشت   

 دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت 
  17فروردین تا   22از 

1401اردیبهشت   

 دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه 
  15فروردین تا   26از 

 اردیبهشت

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  شرایط ثبت نام آزمون دکتری سراسری  برای آگاهی از

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


  

دکتری بدون آزمون دانشگاه سراسریشرایط پذیرش   

شرایط دکتری بدون آزمون دانشگاه های سراسری هر سال ممکن است تغییراتی را داشته باشد که در این قسمت به آن  

واهیم کرد.براساس آخرین تغییرات این شرایط شامل موارد زیر می شودها اشاره خ : 

  

16معدل کارشناسی باالتر از  •  
17باالتر از   معدل کارشناسی ارشد  •  

نامهامتیاز از موارد یادشده در آیین 60حداقل    •  
آموختگی از مقطع کارشناسی ارشد نبود فاصله زمانی بیش از دو سال از دانش   •  

  

ممکن است برخی دانشگاه ها یک سری شرایط دیگر را نیز داشته باشند که با دانشگاه دیگر متفاوت است. از جمله این 

ن مورد اشاره کرد که به طور مثال برخی دانشگاه ها شرط سن می گذاشتندموارد می توان به ای . 

  

 جدول ارزشیابی دکتری بدون کنکور 

  

امتیاز (  40نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی ) حداکثر   

  

 نوع فعالیت  ردیف 
حداقل  

 امتیاز 
حداكثر  

 امتیاز 

نحوة ارزیابی ) طبق نظر كمیته  

 مصاحبه كننده ( 

  

1 

پژوهشی   - مقاالت علمی (١-١

و خارجی( مرتبط با     )داخلی 

 پایان نامه

 امتیاز 7
40 

 امتیاز 

- امتیاز  7هرمقاله تا   

  

گواهی ثبت اختراع مورد   (٢-١

تایید سازمان پژوهش های علمی  

 و صنعتی ایران 

-  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 

امتیاز 5و داخلی تا   

  

درجشنواره  برگزیدگی  (٣-١

های علمی معتبر بین المللی،  

خوارزمی، فارابی، رازی و ابن  

 سینا

و بین  3برگزیدگی داخلی تا  -

امتیاز 7المللی تا   

  

2 
ترویجی مرتبط با   - مقاالت علمی

 پایان نامه
 امتیاز 6 ــ

امتیاز  3هر مقاله تا   

  



3 
مقاالت چاپ شده در كنفرانس  

خارجی( های معتبر)داخلی یا   
 امتیاز 4 ــ

امتیاز 1و داخلی  2خارجی تا   

  

4 
تالیف یا ترجمه كتاب مرتبط با  

 رشته تحصیلی
 امتیاز 4 ــ

ــ   

  

 امتیاز 4 ــ كیفیت پایان نامه كارشناسی ارشد  5

 2امتیاز و بسیار خوب تا  4عالی تا 

 امتیاز 

  

حداقل وحداكثر  

امتیاز قابل  

 محاسبه 

7 40     

  

  

محاسبه امتیازات آموزشی نحوه   

  

 نوع فعالیت  ردیف 
حداكثر  

 امتیاز 

 نحوة ارزیابی 

  

امتیاز 

 مكتسبه

6 
میانگین کل و كیفیت دانشگاه محل  

دوره كارشناسی ) پیوسته و   تحصیل 

 ناپیوسته ( 

 امتیاز 6

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای 

 تحصیالت تكمیلی دانشگاه 

  

  

7 

كیفیت دانشگاه محل  میانگین كل و 

تحصیل دوره كارشناسی ارشد  

ناپیوسته ) بدون احتساب نمره پایان  

 نامه( 

 امتیاز 5

 مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای

 تحصیالت تكمیلی دانشگاه 

  

  

8 
طول مدت تحصیل در دوره  

 كارشناسی
 امتیاز 3

نیمسال كارشناسی پیوسته بیش   8بیش از 

پیوسته امتیاز نیمسال كارشناسی نا  4از 

 .ندارد

  

  

9 
طول مدت تحصیل در دوره  

 كارشناسی ارشد ناپیوسته 
 امتیاز 3

نیمسال امتیازی ندارد   5بیش از   

  

  

 امتیاز 5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 10

  ٤، ٦تا  ٤رتبه -امتیاز ٥، ٣تا١رتبه

رتبه -امتیاز ٣، ٩تا٧رتبه  -امتیاز

،  ١٥تا ١٣رتبه امتیاز و  ٢،  ١٢تا١٠

 امتیاز 

  

  



 امتیاز 8 داشتن مدرك زبان معتبر 11
4طبق جدول شماره   

  

  

 30   30   جمع

  

  
 امتیازات مصاحبه 

  

 حداكثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف 

 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤاالت  12
 امتیاز  3

  

كارآفرینیوسعت نظر، نوآوری و  13  
 امتیاز  3

  

 شخصیت، متانت و نحوه تعامل  14
 امتیاز  3

  

 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی  15
 امتیاز  3

  

 توانایی فن بیان و انتقال مطالب  16
 امتیاز  3

  

17 
های علمی اعضای  همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت 

 گروه 

 امتیاز  15

  

  
 جمع

  

30   

  

  

الملی زبان انگلیسی نیز به شرح زیر است که در شرایط پذیرش بدون  های ملی و بینترازی نمرات آزمونجدول هم 

 .کنکور در نظر گرفته می شود

  

  

MSRT (MCHE) IELTS Equivalent TOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL PAPER+ TOLIMO حداکثر امتیاز 



100-90 0/9-0/7 120-96 300-250 680-600 8 

89-85 9/6-5/6 95-86 249-232 599-575 7 

84-80 4/6-6 85-76 231-213 574-550 6 

79-75 9/5-5/5 75-66 212-196 549-525 5 

74-70 4/5-5 65-56 195-173 524-500 4 

69-65 9/4-5/4 55-46 172-152 499-475 3 

64-60 4/4-4 45-36 151-133 474-450 2 

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

  

  

 .کلیک کنید راهنمای قبولی در مصاحبه دکتری برای دریافت

  

  

تری بدون آزمون سراسری نحوه ثبت نام دک  

قبل از هر چیز ابتدا باید فراخوان های ارائه شده را مطالعه کنید. در این فراخوان ها هزینه ها و شرایط تعیین شده اعالم 

 .شود

 .برای ثبت نام اینترنتی نیز یک سری مدارک باید ارائه گردد و کد رهگیری دریافت شود

  

  

های سراسری آزمون دانشگاهنحوه اعالم نتایج دکتری بدون   

بیشتر دانشگاه ها در مرحله اعالم نتایج نام یک سری از داوطلبان را اعالم می کنند؛ اما برخی از دانشگاه های دیگر  

 .نیز منتظر تایید نهایی سازمان سنجش می مانند

 .پس از قبولی داوطلبان در دانشگاه نیاز است که فرم صالحیت عمومی آن ها تکمیل شود

ازمان سنجش نیز بر اجرای چهارچوب ها نظارت خواهد کردس . 

شدگان در دوره روزانه پذیرفته  های سراسری، بدون پرداخت شهریه می باشد و پذیرفته پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه

شوندمی . 

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-98/


در این حالت قبل از اعالم نتایج توجه داشته باشید که در پذیرش بدون آزمون ممکن است اسم یک نفر در چند دانشگاه اعالم شود 

ا افراد تماس گرفته شده و از تمایل فرد نیز اطمینان حاصل می شود تا اگر فرد قصد ادامه تحصیل در دانشگاه  نهایی ابتدا ب 

 .دیگری را داشت، اسم او به محل دیگری ارسال گردد

  

  

 شرایط دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 

 ( استعداد تحصیلی دکتری ) دانشگاه آزاد نیز برای شرایط دکتری بدون آزمون یا همان استعدادهای درخشان خود

 :بخشنامه ای را تدارک دیده است که مفاد آن بر اساس زیر می باشد

  

برای رشته های دامپزشکی،   17ان دکتری در رشته های مختلف بایستی دارای حداقل معدل  متقاضیان استعداد درخش •

اشند. البته پذیرش بر اساس رتبه بندی و ظرفیت  برای سایر رشته ها ب  5/17برای رشته های علوم انسانی و  18/ 5

تیاز نهایی خواهند بودآموزشی و مصاحبه ها تعیین کننده ام-نهایی تعیین می شود. همچنین، شاخص های پژوهشی  . 

  

برای پایان نامه باشند. اگر جزء دانشجویانی باشید که پایان نامه توصیفی   18/ 5تمامی رشته ها باید دارای حداقل معدل   •

داشته اند، تنها در صورتی مجاز به ثبت نام و پذیرش دکتری بدون کنکور استعدادهای درخشان خواهید بود که موفق  
ده باشیدکسب به نمره عالی ش . 

  

متقاضیان دکتری بدون کنکور تنها می توانند در رشته هایی درخواست دهند که با رشته مقطع ارشد آن ها مرتبط بوده   •
 .و فارغ التحصیل شده باشند

  

یا   ISI در صورت دعوت به مصاحبه بایستی داوطلب از همه مقاالت و دستاوردهای علمی چاپ خود در ژورنال های  •
مجالت فارسی زبان و یا زبان های دیگر در داخل یا خارج از کشور را به شکل فرمت اعالم شده همراه داشته و  سایر 

 .به گروه تخصصی ارائه دهد

  

ترم تجاوز نکند، ترم تابستانی و مرخصی جزء سنوات محسوب نخواهد   6اگر نیمسال های تحصیلی در مقطع ارشد از   •

 .شد

  

  

ور آزادثبت نام دکتری بدون کنک   

برای پذیرش دکتری بدون کنکور تنها باید طریق اینترنتی اقدام کرد. برای این منظور می توان پس از ورود به سامانه 

به مطالعه   azmoon.org ثبت نام اینترنتی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد به آدرس اینترنتی

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


، برای اطالع دقیق تر از کنکور شرایط دکتری بدون آزمون بهتر است که  شرایط قید شده جهت شرکت بپردازید. بعالوه

 .را دانلود کرده و مطالب را مطالعه کنید. مراحل ثبت نام به طور خالصه به صورت زیر می باشد دفترچه دکتری

  

  

 

  

  

وارد سامانه سنجش دانشگاه آزاد شده و کارت اعتباری ثبت نام را خریداری کنید. البته هزینه مصاحبه به ازای هر   .1

رشته به طور جداگانه اخذ می شود. توجه داشته باشید که پس از خرید کارت اعتباری، امکان باز پس گیری آن وجود  

 .ندارد

  

  

https://irantahsil.org/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دکتری-بدون-کنکور.jpg


 

  

  

 .عکس با کیفیت و جدید خود را در حجم خواسته شده در سامانه بارگزاری نمایید .2

  

قبل از اینکه فرایند ثبت نام دکتری بدون کنکور را آغاز کنید، شرایط ذکر شده در صفحه سامانه مذکور را با دقت   .3

 .مطالعه فرمایید

  

بایست نسبت به تکمیل آن ها اقدام نمایید. پیش از اینکه به بند قید شده است که می  19در فرم اصلی ثبت نام، حدود  .4

ویرایش   ) مرحله بعد و اتمام ثبت نام بروید، توصیه می شود که یکبار دیگر همه اطالعات وارد شده را بررسی

 .و از صحت آن ها اطمینان حاصل نمایید  ( اطالعات ثبت نام دکتری

  

پس از تایید، در صفحه بعد الزم است که رشته ارشد، نام دانشگاه صادر کننده مدرک، تاریخ فارغ التحصیلی، و   .5

عدل ارشد خود را دقت وارد کرده و با کلیک بر روی " ثبت اطالعات و رفتن به مرحله بعد" این قسمت را پشت سر  م

 .بگذارید

  

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/شرایط-دکتری-بدون-آزمون.jpg


در گام های بعدی، نوبت به بارگذاری عکس داوطلب، اسکن ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد، انتخاب استان و  .6

ی ) بازیابی شماره پرونده و داوطلبی  ل خواسته شده، یک کد رهگیرواحد دانشگاهی، و در نهایت با انجام تمامی مراح

 .را دریافت و آن را نزد خود نگهداری کند (  آزمون دکتری

  

  

 چند نکته در مورد دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد

مرکز سنجش،  افرادی که متقاضی استعداد درخشان دکتری هستند، از ارسال مدارک، اسناد یا تصاویر تحصیلی خود به   .1
ی مربوطه خود در جهت رسیدگی به این موارد اقدام می  پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه خودداری نمایند. دانشگاه ها

 .کنند
کارمندان و اعضای هئت علمی دانشگاه آزاد نمی توانند واحد دانشگاهی که در آن کار می کنند را برای محل تحصیل   .2

 .انتخاب کنند
ده در واحدها، پردیس ها و مراکز بین الملل موظف به پرداخت شهریه تعیین شده از سوی محل  متقاضیان پذیرفته ش .3

 .های دانشگاهی می باشند
شهریه واحدهای داخلی ) غیر بین الملل( را بپردازند  1/ 25می بایست  99پذیرفته شدگان واحد بین المللی  .4 . 

و مراز بین الملل به سایر واحدهای دانشگاهی انتقالی بگیرد  هیچ فرد پذیرفته شده ایی نمی تواند از واحدها، پردیس ها .5 . 
چنانچه فردی که دارای شرایط دکتری بدون آزمون یا با آزمون می باشد، و در هر کدام از این دور ها پذیرفته شود،   .6

ل دهد، موظف به پرداخت هزینه انصراف خواهد بودتقاضای انصراف از تحصی  . 

  

  

  : اطالعیه

اردیبهشت تعیین شده است 30 نام کنکور دکتری بدون آزمون دانشگاه قم تا تاریخ زمان ثبت  . 

  

  

  شرایط استعداد درخشان دکتری وزارت بهداشت

وزارت بهداشت نیز همانند وازرت علوم، تحقیقات و فناوری، شرایطی را فراهم آورده است تا عالقه مندان واجد شرایط 

ی شرکت و ادامه تحصیل دهندبتوانند در استعداد درخشان دکتر  . 

  

شده باشند 17از دانشجویان برتر هم رشته و هم دوره ایی که موفق به کسب معدل حداقل   10% • . 

  

باشد. اگر معدل بیش از یک ترم در دوره کارشناسی   16و دوره کارشناسی ارشد  17معدل دوره کارشناسی حداقل   •

، ارشد و 16، پیوسته  16ناپیوسته   D  دارای  باشد،  15، دکترای حرفه ایی بیش از سه ترم کمتر از  15یک ترم  بیش از

 .شرایط استعداد درخشان دکتری وزارت بهداشت نخواهند بود

  



افرادی که در المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی بتوانند در هر کدام سه زمینه این المپیاد جزء نفرات اول تا   •
%  80بتوانند  ه صورت تیمی باشد، هر کدام از اعضای تیم بایستی در مرحله فردیسوم شوند. چنانچه این مقام ها ب 

 .نمره نفر سوم را کسب کنند

  

 .با تایید معاونت تحقیقات و فناوری دارنده اختراع یا نوآوری در زمینه های پزشکی باشند •

  

وری در زمینه های پزشکی گردند  در جشنواره های خوارزمی و رازی موفق به دستیابی به کسب رتبه اول تا سوم کش •
 .تا بتوانند از تسهیالت دکتری بدون آزمون بهره مند شوند

  

 .بر اساس معرفی ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری، جزء دانشجویان نمونه کشوری علوم پزشکی باشند •

  

پزشکی و داروسازیاز افراد برتر کشوری در هر کدام از آزمون های جامع متمرکز پزشکی، دندان  5% • . 

  

مطابق با تایید شورای پژوهشی دانشگاه و آیین نامه معاونت تحقیقات و فناوری پذیرش دکتری بدون کنکور، از   •
 .دانشجویان برتر پژوهشگر باشند

  

  

 چگونه در استعداد درخشان دکتری وزارت بهداشت پذیرفته شویم؟

واجد شرایط را به دانشگاه ها برعهده دارد. بر اساس آیین   مرکز آموزش پزشکی وظیفه پذیرش و معرفی دانشجویان

الت آموزشی، پژوهشی و رفاهی استعداد های درخشان وزارت بهداشت، پذیرش دکتری بدون کنکور تنها در  نامه تسهی

% از نمره آخرین فرد پذیرفته  90متقاضی پس از شرکت در آزمون، بتواند حداقل   صورتی امکانپذیر خواهد بود که

درصد از پذیرش سهمیه آزاد را کسب نمایند 10شده و  . 

بر اساس ظرفیت   در این آیین نامه شرایط استعداد درخشان دکتری وزارت بهداشت ذکر شده است که پذیرش دکتری

به شکل مازاد بر ظرفیت خواهد بود های اعالم شده از سی دانشگا ها و . 

زاد در دانشگاهی پذیرفته نشوند، دبیرخانه مربوطه مجاز خواهد بود اگر دانشجویان استعداد های درخشان به صورت ما

وزارت تا حداقل یک نفر را تعداد پذیرش های آزاد کاسته و به دانشجویان دارنده شرایط استعداد درخشان دکتری 

 .بهداشت اختصاص دهد

ن قانون، مبنای پذیرش دکتری بدون  نفر، یک نفر پذیرفته می شود. در ای 5همچنین از میان رشته های با پذیرش حداقل 

کنکور بر اساس اولویت نمره، ترتیب چینش رشته محل و ظرفیت پذیرش می باشد. نکته آخر اینکه هر دانشجوی واجد  

 .شرایط، تنها یک بار می تواند از تسهیالت استعداد های درخشان استفاده کند، و فرقی ندارد که قبول شود یا خیر

  



  

 : اطالعیه

ام دکتری استعداد درخشان برخی دانشگاه های سراسری مانند امیرکبیر آغاز شده استثبت ن . 

  

  

 شرایط ورود به دکتری بدون آزمون پیام نور 

دانشگاه پیام نور که در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکتری دانشجو جذب می کند. تا چندی پیش این دانشگاه،  

. اما در سال کت در آزمون کارشناسی ارشد و یا آزمون فراگیر جذب می نموددانشجوهای ارشد را تنها از طریق شر

 .نیز بپذیرد 99 اعالم شد که این دانشگاه می توانند متقاضیان این مقطع را به شیوه دکتری بدون آزمون پیام نور

در مورد مقطع دکتری هنوز اطالعیه ایی مبنی بر جذب از طریق بدون آزمون صادر نشده است و بر اساس ضوابط  

داشته باشد م نور نمی تواند استعداد درخشان دکتری اعالم شده دانشگاه پیا . 

  

  

 شرایط دکتری بدون آزمون پردیس خودگردان 

شوند، می توانند از طریق عمل   دکتری بدون کنکور دانشجویانی که قصد دارند در یکی دانشگاه های پردیس پذیرش 

است که شرایط آن مطابق ضوابط اعالم شده در آیین   کنند. روش اول، پذیرش از طریق سهمیه استعداد درخشان دکتری 

نامه های مربوطه است. البته هر دانشگاهی ممکن است، یک سری شرایط ویژه خود را داشته باشد که با دیگری 

 .متفاوت است

پذیرش از دانشگاه های پردیس بین الملل برخی از دانشگاه های کشور می باشد. در حال حاضر دانشگاه روش دوم، اخذ 

های پردیس شزیف و تهران که هر دو درکیش واقع شده اند، تنها مراکزی هستند که دکتری بدون آزمون را از این  

 .طریق جذب می کنند

های پردیس خودگردان متفاوت است و فراخوان ها درزمان های   اما به طور کلی، زمان ثبت نام هر کدام از دانشگاه

انین  خاصی بر روی سایت این مراکز قرار می گیرد و شرایط الزم نیز ذکر می گردد. برای اطالع از زمان، نحوه و قو

 .می توانید با ما تماس بگیرید پذیرش دکتری بدون آزمون پردیس خودگردان

  

  

 ثبت نام دکتری بدون آزمون دکتری غیر انتفاعی بدون کنکور 

نیز از قافله پذیرش دکتری بدون کنکور عقب نمانده و مطابق   دانشگاه غیر انتفاعی سامانه ثبت نام دکتری غیر انتفاعی

ر هر از چند گاهی فراخوان هایی را منتش علوم، تحقیقات فناوری با آیین نامه پذیرش بدون استعدادهای درخشان وزارت 

الزم به ذکر است که به دلیل فراخوان های   .می نماید. تحصیل در این موسسات، به صورت شهریه ایی می باشد

رایط جداگانه، نمی توان زمان و شرایط دقیق و یکسانی را برای همه دانشگاه ها اعالم کرد. بنابراین، افرادی که ش 

 .دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان را دارند، می بایست نسبت به دریافت اطالعات به روز کنجکاو باشند

https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c/


  

  

 دوره دکتری دانشگاه علمی کاربردی بدون آزمون

اگر مایل به ادامه تحصیل در مقطع دکترا به روش بدون کنکور علمی کاربردی هستید، باید بگوییم که این موسسه در 

اطع تحصیالت تکمیلی دانشجو نمی پذیرد. این دانشگاه در حال حاضر تنها به آموزش دانشجویان دوره کاردانی و مق

کارشناسی می پردازد و هیچ اطالعیه ایی مبنی بر جذب دانشجوی دکتری چه از طریق با کنکور، و چه بدون کنکور  

 .نداشته است

  

  

 اخبار بدون کنکور دکتری

ما باشید تا تاریخ های مربوط به انتشار دکتری بدون کنکور را برای دانشگاه های مختلف را  در این قسمت همراه

 .بررسی کنیم

 اخبار بدون کنکور دکتری دانشگاه فردوسی

  20جاری در   های دکتری تخصصی برای سال تحصیلیفراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره

 .فروردین منتشر شده است

ار بدون کنکور دکتری دانشگاه قماخب   

  22جاری در   های دکتری تخصصی برای سال تحصیلیفراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره

 .فروردین منتشر شده است

 اخبار بدون کنکور دکتری دانشگاه عالمه

برای سال تحصیلی جاری تا دوم  پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون )سهمیه استعدادهای درخشان( این دانشگاه  

 .اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد

 اخبار بدون کنکور دکتری دانشگاه علم و صنعت 

  22جاری در   های دکتری تخصصی برای سال تحصیلیفراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره

 .فروردین منتشر شده است

  

  

 خالصه مطالب

پیگیری ثبت نام آزمون   )در این مقاله تالش کردیم تا شما عزیزان را با نحوه، زمان و شرایط دکتری بدون آزمون 

 .را در همه دانشگاه های کشور آشنا کنیم و شرایط استعداد درخشان دکتری وزارت بهداشت را یادآوری کنیم  ( دکتری

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


با توجه به آنکه دانشگاه های مختلف فراخوان های خود را به صورت جداگانه اعالم می کنند و هر کدام ممکن است  

د و نیز داشته باشند. به همین دلیل، بسیاری از متقاضیان با سواالت بسیاری مواجه می شونشرایط و زمان های متفاوتی 

صبح   8به دنبال یک منبع اطالعاتی موثق هستند. برای طرح همه سواالت خود و کسب راهنمایی می توانید از ساعت 

شب در همه روزهای هفته از طریق شماره های زیر با ما در ارتباط باشید 1الی  .  

  

 


