
هر ساله همزمان با انتشار اطالعیه فراخوان نام نویسی بدون کنکور توسط سنجش و  1401 رشته های بدون کنکور دکتری

 .پذیرش دانشگاه آزاد مشخص می شود

بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره  1041ثبت نام بدون کنکور دکترای تخصصی سال 

  .تحصیلی دکترا که تحت نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد توسط دانشگاه های مختلف انجام می شود

شود که   دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی ارشد انجام می این پذیرش از بین دانش آموختگان و فارغ التحصیالن و همچنین

فقط هم در نیمسال اول سال تحصیلی خواهد بود که معموالً این ثبت نام به صورت اینترنتی می باشد و کسانی که جزو 

دون استعداد های درخشان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته خودشان باشند می توانند در صورت تمایل در ثبت نام ب

  .آزمون دکتری تخصصی شرکت کنند

  

 1041لیست رشته های بدون کنکور دکتری 

کنکور  در دانشگاه آزاد می باشند و به هر دلیلی نتوانستند در دکتری در مقطع تحصیلی ثبت نام داوطلبانی که عالقه مند به

بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد ثبت رشته های  ثبت نام کنند، می توانند در یکی از ۱۰۴۱ سال دکتری دانشگاه آزاد

 .منتشر می شود دانشگاه آزاد در سایت سنجش لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد نمایند. نام

 .از طریق دو روش انجام می شود دکتری ایران برای تحصیل در مقطع دانشگاه آزاد اسالمی ورود به

 اولین روش شرکت در کنکور دکتری است-1

می بایست با شرکت در آزمون دکتری سراسری و پس از اعالم نتایج اولیه، اقدام به انتخاب رشته در یکی از  داوطلبان

 .رشته های دکتری دانشگاه آزاد کنند

  دومین روش این است که افراد دارای شرایط مربوط به ثبت نام استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد باشند-2

ین طرح بدون شرکت در کنکور دکتری و فقط با سوابق تحصیلی خودشان در یکی از رشته های افراد باید بتوانند از طریق ا

 .بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد ثبت نام کنند

  

 اطالعیه

در صورتی که قصد مشاهده لیست رشته های بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد را دارید، می توانید از طریق لینک زیر 

 .را مشاهده نمایید دانلود رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد اقدام به

  

  انواع پذیرش در رشته های دکتری بدون آزمون

 .گیرد سراسری و هم در دانشگاه آزاد اسالمی صورت میهای  این نوع پذیرش هم در دانشگاه

دو روش  پذیرش بدون کنکور در مقطع دکتری تخصصی جهت پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان، عالوه بر

 :دیگر نیز در دسترس است

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/06/دانلود-رشته-های-دکتری-بدون-آزمون-دانشگاه-آزاد.pdf


گیرد.  گاه صورت میها که از طریق برگزاری آزمون اختصاصی توسط دانش دانشگاه دکتری بدون آزمون پردیس پذیرش -1

 (.)دکتری بدون آزمون پردیس کیش و دکتری بدون آزمون پردیس ارس از آن جمله است

های  از طریق اعطای جایزه شهید احدی در جدول زیر انواع شیوه پذیرش دکتری بدون کنکور بنیاد ملی نخبگان -2

 .های مختلف بیان شده است در دانشگاه دکتری بدون کنکور پذیرش

 شرایط پذیرش شگاهدان
 نامه استعداد درخشان وزارت علوم از طریق آیین (های سراسری )دوره روزانه دانشگاه
های سراسری مانند پردیس کیش و قشم  الملل دانشگاه های بین پردیس

 دانشگاه تهران
 از طریق آزمون اختصاصی بدون نیاز به شرکت در کنکور

 نامه استعداد درخشان دانشگاه آزاد از طریق آیین آزاد اسالمی  دانشگاه
 از طریق آزمون اختصاصی بدون نیاز به شرکت در کنکور آزاد مانند کیش، قشم، امارات  الملل دانشگاه واحدهای بین

 پذیرش بدون کنکور ندارد دانشگاه پیام نور
 نامه استعداد درخشان وزارت علوم ها از طریق آیین برخی دانشگاه های غیرانتفاعی دانشگاه

 مقطع دکتری ندارد دانشگاه علمی کاربردی

] 

  

  شرایط ثبت نام استعداد درخشان دکتری دانشگاه آزاد

، برای رشته های  11حداقل معدل در نظر گرفته شده برای داوطلبان استعدادهای درخشان برای رشته های دامپزشکی  .1

 .و نیم می باشد 11علوم انسانی 
و نیم و رتبه بندی متناسب با ظرفیت رشته  11برای گزینش در بقیه ی رشته ها با رعایت شرایط و بر اساس حداقل معدل  .2

 .ها صورت می گیرد
 .و نیم باشد 11داوطلبان در تمامی رشته ها باید حداقل نمره پایان نامه آن ها  .3



باید رشته هم نام و هم جنس با رشته  1441ری تخصصی دانشگاه آزاد عالقمندان به شرکت در دوره ی بدون آزمون دکت .4

 .فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد خود را انتخاب کنند تا از این امتیاز برخوردار شوند
 .نیمسال تحصیلی به پایان رسانده باشند 6داوطلبان باید دوره کارشناسی ارشد خود را حداکثر تا  .5
 .ه درس های معادل سازی شده داشته باشند مجاز به ثبت نام در دوره بدون آزمون دکتری نیستندآن دسته از داوطلبانی ک .6
اگر داوطلبان بعد از بررسی شرایط برای مصاحبه دعوت شده باشند باید یک نسخه از فایل مقاالت چاپ شده در مجالت  .1

 .حبه به همراه داشته باشندعلمی فارسی زبان یا غیر فارسی زبان را با فرمت اعالم شده در زمان مصا

  

  کلیک کنید شرایط دانشجویان استعداد درخشان جهت دریافت اطالعات درباره

  

  مدارک الزم برای ثبت نام در رشته های بدون کنکور دکتری استعداد درخشان

 فایل عکس اسکن شده

 ثبت نام  داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی با مشخصات زیر از قبل اسکن نموده و برای بارگذاری در سایت
 :آماده نماید . مشخصات عکس به شرح زیر است 1441دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 

  که در سال جاری گرفته شده باشد 6*4یا  3*4عکس تمام رخ. 
 خص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هر گونه لکه باشدتصویر داوطلب باید واضح ، مش. 
 حاشیه های زاید عکس اسکن شده باشد حذف شده باشد. 
 حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد. 

 فایل صفحه اول شناسنامه و کارت ملی اسکن شده

 نه بارگذاری نماید. شایان ذکر است داوطلب می بایست فایل تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی خود را نیز در ساما
که اطالعات فردی ثبت شده توسط داوطلب بایستی با اطالعات شناسنامه ای و کارت ملی کامال انطباق داشته باشد و در 

 .لغو خواهد شد ثبت نام صورت مغایرت ،

 ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد

 ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد است که در ۱۰۴۱ گاه آزادمدرک برای ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانش مهم ترین ،
آن معدل کل و نمره پایان نامه نوشته شده و دانشگاه محل تحصیل داوطلب آن را تائید کرده باشد. ریز نمرات باید در قالب 

 .بارگزاری شود jpg یک فایل با فرمت

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86/


] 

  زمون دانشگاه تهرانلیست رشته های دکتری بدون آ

دکتری اگروتكنولوژی  دکتری هواشناسي
گرایش اکولوژی گیاهان 

 زراعي

دکتری اگروتكنولوژی گرایش 
 فیزیولوژی گیاهان زراعي

بیماری شناسي  دکتری
 گیاهي

دکتری ژنتیك و به 
 نژادی گیاهي

دکتری دامي گرایش تغذیه 
 دام

دکتری دامي گرایش تغذیه 
 طیور

دکتری و مهندسي آب 
گرایش آبیاری و 

 زهكشي
دکتری مهندسي مکانیک 
بیوسیستم طراحي ماشین 

 های کشاورزی

دکتری مهندسي مکانیک 
بیوسیستم گرایش انرژی 

 های تجدیدپذیر

دکتری مهندسي مکانیک 
بیوسیستم گرایش فناوری پس 

 از برداشت

 ریاضي کاربردی

دکتری ریاضي محض 
 جبر

دکتری شیمي شیمي  دکتری شیمي شیمي آلي دکتری شیمي شیمي پلیمر
 تجزیه

دکتری شیمي شیمي 
 معدني

دکتری زمین گرایش زمین 
 شناسي اقتصادی

دکتری فیزیك گرایش اپتیك و 
 لیزر

دکتری فیزیك گرایش 
ذرات بنیادی و نظریه 

 میدان ها
دکتری فیزیك گرایش 

 فیزیك ماده چگال
دکتری فیزیك گرایش 

 فیزیك هسته ای
دکتری فیزیك گرایش گرانش 

 و کیهان شناسي
 دکتری حسابداری

دکتری مدیریت بازرگاني  دکتری مالي مهندسي مالي دکتری کارآفریني
 مدیریت بازاریابي

دکتری مدیریت دولتي 
تصمیم گیری و خط 
 مشي گذاری عمومي

دکتری مدیریت دولتي 
 مدیریت منابع انساني

مدیریت صنعتي  دکتری
 تحقیق در عملیات

دکتری اقتصاد کشاورزی 
گرایش اقتصاد تولید و مدیریت 

 واحد های کشاورزی

دکتری اقتصاد 
کشاورزی گرایش 

بازاریابي محصوالت 
 کشاورزی



دکتری اگروتكنولوژی 
گرایش اکولوژی گیاهان 

 زراعي

دکتری اگروتكنولوژی 
 گرایش علف های هرز

بیوتكنولوژی  دکتری بیماری شناسي گیاهي
 کشاورزی

ترویج و آموزش 
کشاورزی آموزش 
کشاورزی پایدار و 

 محیط زیست

ژنتیك و به نژادی  حشره شناسي کشاورزی توسعه کشاورزی
 گیاهي

دامي گرایش فیزیولوژی  دامي گرایش تغذیه دام
 دام و طیور

مهندسي آب گرایش آبیاری و 
 زهكشي

مهندسي آب گرایش 
 سازه های آبي

مهندسي آب گرایش 
 هواشناسي کشاورزی

مهندسي آبخیز گرایش 
 مدیریت حوزه های آبخیز

مهندسي باغباني گرایش 
اصالح و بیوتكنولوژی گیاهان 

 باغباني

مهندسي جنگل گرایش 
 زیستي جنگل

مهندسي جنگل گرایش 
عمران و بهره برداری 

 جنگل

مهندسي جنگل گرایش 
 مدیریت جنگل

مهندسي شیالت گرایش بوم 
 شناسي آبزیان

مهندسي شیالت گرایش 
تكثیر و پرورش 

 آبزیان
مهندسي شیالت گرایش 

فرآوری محصوالت 
 شیالتي

مهندسي صنایع غذایي 
 ایش شیمي مواد غذایيگر

مهندسي صنایع غذایي گرایش 
 صنایع غذایي

مهندسي صنایع غذایي 
گرایش فناوری مواد 

 غذایي
مدیریت حاصلخیزی و زیست  مهندسي مرتع  مهندسي محیط زیست

فناوری خاك گرایش بیولوژی 
 و

 بیوتكنولوژی خاك

مدیریت منابع خاك 
گرایش منابع خاك و 

 ارزیابي اراضي

مهندسي صنایع چوب  انیزاسیون کشاورزی مدیریت و کنترل بیابان
و فرآورده های 
سلولزی صنایع 

 سلولزی
مهندسي صنایع چوب و 

فرآورده های سلولزی 
گرایش حفاظت و 

 اصالح

مهندسي مکانیک بیوسیستم 
طراحي ماشین های 

 کشاورزی

مهندسي مکانیک بیوسیستم 
گرایش فناوری پس از 

 برداشت

 پژوهش هنر

تاریخ تطبیقي و تحلیلي 
 هنر اسالمی

دکتری هنرهای  دکتری معماری مدیریت پروژه و ساخت
 تجسمي

دکتری الگوریتم ها و 
 محاسبات

مهندسي برق گرایش  دکتری مهندسي برق قدرت
 الكترونیک

مهندسي برق گرایش 
 قدرت

مهندسي برق گرایش 
 کنترل

مهندسي برق گرایش 
 مخابرات سیستم

مهندسي برق گرایش مخابرات 
 میدان و موج

مهندسي پزشكي 
 گرایش بیوالكتریك

مهندسي پزشكي گرایش 
 بیومکانیک

مهندسي شیمي گرایش  مهندسي شیمي مهندسي پلیمر
 بیوتكنولوژی

مهندسي عمران نقشه  مهندسي صنایع
برداری سیستم اطالعات 

 مكاني

دکتری مهندسي عمران گرایش 
 ژئوتكنیك

مهندسي عمران 
 گرایش سازه

مهندسي عمران نقشه 
برداری گرایش 

 ژئودزی

مهندسي عمران نقشه 
برداری گرایش سنجش از 

 دور

مهندسي عمران نقشه برداری 
 گرایش فتوگرامتری

مهندسي فناوری 
اطالعات شبكه های 

 کامپیوتری
مهندسي کامپیوتر 

گرایش معماری سیستم 
 های کامپیوتری

مهندسي کامپیوتر گرایش 
 نرم افزار

مهندسي کامپیوتر گرایش 
 هوش مصنوعي و رباتیكز

مهندسي معدن گرایش 
 فرآوری موادمعدني

مهندسي مکانیک 
 گرایش تبدیل انرژی

دکتری مهندسي مکانیک 
 گرایش ساخت و تولید

مهندسي مکانیک گرایش 
طراحي کاربردی شاخه 

 دینامیك، کنترل و

دکتری ژئوفیزیك 
گرایش زلزله شناسي 

 ,ارتعاشات
مهندسي مکانیک  مهندسي نفت گرایش  (مهندسي نفت )مخازن مهندسي مواد و متالورژی



گرایش طراحي 
کاربردی شاخه مکانیک 

 جامدات

 اکتشاف

حقوق تجارت و سرمایه   حقوق بین الملل عمومي علوم و مهندسي باغبانی

 گذاری بین المللي
حقوق جزا و جرم 

 شناسي
 روابط بین الملل حقوق نفت و گاز حقوق عمومي  حقوق خصوصي

علوم سیاسي اندیشه های 
 سیاسي

علوم سیاسي جامعه شناسي 
 سیاسي

علوم سیاسي سیاست گذاری 
 عمومي

علوم سیاسي مسائل 
 ایران

 کارآفریني آموزش زبان روسي دکتری ادبیات فرانسه مطالعات منطقه ای
علم اطالعات و دانش  حسابداری

شناسي بازیابي اطالعات و 
 دانش

مدیریت بازرگاني  مالي مهندسي مالي
 مدیریت بازاریابي

دکتری مدیریت 
 تكنولوژی

مدیریت دولتي تصمیم 
گیری و خط مشي گذاری 

 عمومي

مدیریت دولتي گرایش توسعه 
 منابع انساني

 مدیریت رسانه ای

مدیریت صنعتي گرایش 
 تحقیق در عملیات

مدیریت صنعتي گرایش 
 تولید و عملیات

 بیوشیمي بیوانفورماتیک

مطالعات جهان گرایش  مطالعات آمریكای شمالي ایران شناسي بیوفیزیک
 مطالعات بریتانیا

مطالعات جهان گرایش 
 مطالعات روسیه

مطالعات جهان گرایش 
 مطالعات فرانسه

مطالعات جهان گرایش 
 مطالعات هند

دکتری مدرسي 
معارف اسالمی 

 گرایش اخالق اسالمی
مدرسي معارف  

اسالمی گرایش انقالب 
 اسالمی

مدرسي معارف اسالمی 
گرایش تاریخ و تمدن 

 اسالمی

مدرسي معارف اسالمی 
 گرایش قرآن و متون اسالمی

مدرسي معارف 
اسالمی گرایش مباني 

 نظری اسالم

  

 اطالعیه

برای همه دانشگاههای سراسری یکسان نیستند. بعبارتی، هر یک از دانشگاههای سراسری  رشته های بدون کنکور دکتری

 .دارند پذیرش بدون کنکور دانشجوی دکتری با توجه به ظرفیت و شرایط خود، در برخی از رشته های خاص



 

 1041نحوه ارزشیابی داوطلبان رشته های بدون آزمون دکتری تخصصی سال 

وارد مقطع دکتری شوند محاسبه می شود که  رشته های بدون کنکور دکتری معموال امتیازات پژوهشی داوطلبانی که در

نحوه این محاسبات در جداول زیر آورده شده است که در نهایت با نمره ای که از هر کدام از این قسمت ها به دست می 

 .دانشجویان را به عنوان دانشجوی خود بپذیرند یا خیر گیرد که این آورند داوران و خود دانشگاه تصمیم می

 (امتیاز 44ی امتیازات پژوهشی )حداکثر  ی محاسبه نحوه -1جدول 
حداقل  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز
 ی ارزیابی نحوه حداکثر امتیاز

پژوهشی )داخلی و  –مقاالت علمی  -1-1 1

 نامه خارجی( مرتبط با پایان
گواهی ثبت اختراع مورد تأیید  -1-2

های علمی و صنعتی  سازمان پژوهش
 ایران
های علمی  برگزیدگی در جشنواره -1-3

المللی )خوارزمی، فارابی،  معتبر بین
 (سینا رازی و ابن

 امتیاز 1هر مقاله تا  امتیاز 22 10
و  1المللی تا  اهی ثبت اختراع بینگو

 امتیاز 5داخلی تا 
 1و خارجی تا  3برگزیدگی داخلی تا 

 امتیاز

 امتیاز 3هر مقاله تا  امتیاز 6 – نامه ترویجی مرتبط با پایان -مقاالت علمی 2
های معتبر  مقاالت چاپ شده در کنفرانس 3

 ()داخلی یا خارجی
 امتیاز 1و داخلی  2خارجی تا  امتیاز 4 –

ی  ی کتاب مرتبط با رشته تألیف یا ترجمه 4
 تحصیلی

 – امتیاز 4 –

 امتیاز 2و بسیار خوب تا  4عالی تا  امتیاز 4 – ی کارشناسی ارشد نامه کیفیت پایان 5
 – 40 10 حداقل و حداکثر امتیازقابل محاسبه



  

 .کلیک کنید 1041سواالت آزمون دکتری  جهت مشاهده

  

 (امتیاز 34ی امتیازات آموزشی )حداکثر  ی محاسبه نحوه -2 جدول
حداکثر  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز
 ی ارزیابی نحوه

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل  6
ی کارشناسی )پیوسته و  تحصیل دوره

 (ناپیوسته

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی  امتیاز 6
 دانشگاه

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل  7
ی کارشناسی ارشد  تحصیل دوره

ی  ناپیوسته )بدون احتساب نمره
 (نامه پایان

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی  امتیاز 5
 دانشگاه

ی  طول مدت تحصیل در دوره 8
 کارشناسی

نیمسال  4سال کارشناسی پیوسته و بیش از  نیم 1بیش از  امتیاز 3

 .کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد
ی  طول مدت تحصیل در دوره 9

 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 .نیمسال امتیازی ندارد 5بیش از  امتیاز 3

ی  امتیاز، رتبه 4،  6تا  4ی  امتیاز، رتبه 5، 3تا  1ی  رتبه امتیاز 5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 10

 13ی  امتیاز و رتبه 2، 12تا  14ی  امتیاز، رتبه 3، 9تا  1

 امتیاز 1، 15تا 
 4ی  طبق جدول شماره امتیاز 8 داشتن مدرک زبان معتبر 11

 – 30 جمع

  

 اطالعیه

می بایست به سایت دانشگاه مورد نظر خود مراجعه کنند. هر  ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دکتری داوطلبان برای

 .را در سایت رسمی خود ابالغ می کنند ثبت نام بدون کنکور دکتری یک از دانشگاهها اطالعات و جزئیات مربوط به

  

 (امتیاز 34)حداکثر   ی امتیازات مصاحبه ی محاسبه نحوه -3جدول 
 حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

 امتیاز 3 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤاالت 12
 امتیاز 3 وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 13
 امتیاز 3 ی تعامل شخصیت، متانت و نحوه 14
 امتیاز 3 ی تحصیلی نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته 15
 امتیاز 3 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 16
 امتیاز 15 های علمی اعضای گروه ی پژوهشی داوطلب با اولویت راستایی زمینه هم 17

 30 جمع

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af/


 

  

 1041بدون کنکور دکتری اخبار رشته های 

 ۱۰۴۱عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه نتایج اولیه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 

روزی کارکنان سازمان سنجش، زودتر از موعد مقرر در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد،  با تالش شبانه

نفر مجاز به  ۱۱۱هزار و  ۱۳۱جاری  ر داوطلب آزمون دکتری نیمه متمرکز، در سالنف ۵۵۱هزار و  ۱۸۱گفت: از بین 

 .اند انتخاب رشته شده

دانشگاه علم و صنعت ایران درخواست دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون 

 .کند های درخشان را بررسی می براساس آیین نامه استعداد

 :طلبخالصه م

مقطع تحصیلی دکتری یکی از مقاطع پرطرفدار، بین داوطلبان دارای واجد شرایط است. ادامه تحصیل در مقطع دکتری به 

دو روش بدون کنکور و با کنکور امکان پذیر است. هر داوطلبی که مایل به ثبت نام بدون کنکور در مقطع دکتری باشد، 

، ممکن است هر ساله رشته های بدون کنکور دکتری . دکتری انتخاب کندموظف است رشته هایی را هنگام انتخاب رشته 

 .دچار تغییر شود. پس الزم است داوطلبان هر سال از جدید ترین لیست رشته های بدون کنکور دکتری آشنا شوند

 


