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مهلت پذیرش بدون آزمون دکتری تربیت مدرس تمدید شد  
  

دانشگاه تربیت مدرس مهلت ثبت نام پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دورههای دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ را
تمدید کرد.

  

به گزارش ایسنا، دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرده است  که به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد
از بین  دانشآموختگان کارشناسی ارشد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استناد  آیین نامهها و بخشنامههای "پذیرش
بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره  تحصیلی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" و "شیوه نامه پذیرش بدون
آزمون  استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب شورای دانشگاه"، نسبت به پذیرش  برگزیدگان علمی واجد شرایط

عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی اقدام  می کند.

  

بر این اساس، در شرایط عمومی پذیرش این دانشجویان آمده : دانش آموخته  یا دانشجوی نیمسال آخر دورههای روزانه
و نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد  دانشگاههای دولتی واقع مراکز استان مورد تایید وزارتهای علوم و بهداشت 

میتوانند نسبت به پذیرش اقدام کنند.

  

با اعلام دانشگاه تربیت مدرس، حداقل معدل کارشناسی برای دانش آموختگان  دانشگاههای اصفهان، تبریز ، تهران، شهید
بهشتی، شیراز ،صنعتی اصفهان،  صنعتی امیرکبیر ،صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی،  علم و

صنعت ایران، فردوسی مشهد ، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان، هنر تهران و  دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، تهران، تبریز،
ایران،جندی شاپور اهواز،  شهید بهشتی، شیراز، کرمان، مازندران و مشهد، "۱۵" است و برای دانش آموختگان  دانشگاههای

دولتی مراکز استان و دانشگاههای مازندران، صنعتی سهند تبریز،  صنعتی نوشیروانی بابل و امام صادق(ع)حداقل معدل "۱۶"
است.  این میزان برای  دانش آموختگان سایر دانشگاهها نیز"۱۷/۲۰" اعلام شده است.

  

همچنین، حداقل معدل مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایاننامه  برای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال
آخر دانشگاههای اصفهان، تبریز،  تربیت مدرس،تهران، شهید بهشتی، شیراز،صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی  خواجه
نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی  مشهد، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان، هنر تهران

و دانشگاههای علوم پزشکی  اصفهان، تهران، ایران، تبریز ، جندی شاپور اهواز، شهید بهشتی، شیراز،   کرمان، مازندران و
مشهد" ۱۶ " تعیین شده است.

  

برای دانش آموختگان دانشگاههای دولتی مراکز استان و دانشگاههای  مازندران، صنعتی سهند تبریز، صنعتی نوشیروانی
بابل و امام صادق(ع) نیز  حداقل معدل باید "۱۷" باشد.
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دانشگاه تربیت مدرس تاکید دارد که لازم است تا آغاز سال تحصیلی  ۱۴۰۱-۴۰۲ بیش از ۲ سال از زمان فارغالتحصیلی
مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان  نگذشته باشد.

  

در شرایط و ضوابط اختصاص پذیرش بدون کنکور دانشجویان دکتری در این  دانشگاه آمده است: متقاضی باید حداقل
یک مقاله پژوهشی چاپ شده یا دارای  گواهی پذیرش چاپ قطعی، رتبه ۱،۲ و یا ۳ از دانشجویان هم رشته، گواهی ثبت 

اختراع داخلی، گواهی رتبه اول تا سوم المپیادهای علمی و گواهی برگزیدگی در  یک جشنواره علمی معتبر ملی و
بینالمللی داشته باشد.

  

ثبتنام داوطلبان که از ۳ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده بود، تا پایان روز  چهارشنبه مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ ادامه داشت ولی
با اعلام دانشگاه تربیت مدرس  تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۷ اردیبهشت سال جاری تمدید شد.

  

با اعلام دانشگاه تربیت مدرس، مدارک ثبتنام شامل فایل یک عکس ۴×۳،  تصویر کارت ملی، تصویر مدرک دیپلم، تصویر
مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل،  تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، تصویر فرم تکمیل شده ثبت 

اطلاعات داوطلب و مستندات آموزشی و پژوهشی میشود.

  

هزینه ثبت نام و بررسی مدارک مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال است.
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