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 بسمه تعالی 

 بدون آزمون دانشگاه خوارزمی  ( Ph.Dتخصصی ) پذیرش دانشجوی دکتری  فراخوان

 ( )سهمیه استعدادهای درخشان 1399- 1400تحصیلی   سال
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

  مورخ 67272/21به شماره  ی«دکتر یلیدرخشان در دوره تحص ی بدون آزمون استعدادها رشیپذ» نامه نییبر اساس آ خوارزمیدانشگاه 

 ط،یواجد شرا انیمتقاض ان یاز ممذکور نامه  نییآ 16/12/93مورخ  237200/21شماره  هیحالو اص ی و فناور قاتیوزارت علوم، تحق 18/4/93

داوطلبان و   طی. شراردیپذ یم ی دکتر ی در آزمون، دانشجو شرکت  مندرج در جدول، بدون ی ،در رشته ها 99-1400 یلی سال تحص ی برا

 باشد:  یم لیها، به شرح ذ شیمشخصات رشته/گرا

 شرایط عمومی: -الف
 مبین اسالم با یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. اعتقاد به دین -1

 متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی ایران. -2

 . نداشتن ممنوعیت از تحصیل به تشخیص مراجع ذیصالح -3

 شرایط اختصاصی: -ب
 و یا باالتر در مقطع کارشناسی برای تمامی رشته ها  16میانگین کل دارای  آموختگاندانش  -1

)دفاع  برای تمامی رشته ها و در مقطع کارشناسی ارشد احتساب نمره پایان نامه بدونو یا باالتر  17میانگین کل آموختگان دارای دانش  -2

 باشند. می  (18  -20بین نمره  از نمره پایان نامه با درجه عالی

  به بعد باشد.  1/6/97متقاضی از تاریخ  کارشناسی ارشد  تحصیلتاریخ فراغت از   -3

 . باشد نیمسال 5حداکثر طول دوره تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد   -4

مقاله علمی   یکداشتن حداقل    باشد.الزامی می در زمان بررسی مدارک  بخش امتیازات پژوهشی    1از ردیف شماره    امتیاز  7کسب حداقل    -5

چنانچه متقاضی هنوز موفق چاپ شده یا دارای گواهی معتبر چاپ دارای شماره و زمان چاپ مقاله.  مستخرج از پایان نامه   ISIیاو پژوهشی 

  به دفاع از پایان نامه خود نشده، مقاالت ارائه شده باید در جهت رشته دانشجو باشد. 

 :هتوج

مجاز به ثبت   ،ISIمقاله علمی و پژوهشی یا    چاپ  رشیپذ  یگواه  فاقد  او یISI علمی و پژوهشی یا    فاقد مقاله  ان یمتقاض •

 باشند. یفراخوان نم نینام در ا

 متقاضیانی که تنها یک مقاله همایشی یا کنفرانسی دارند نیز مجاز به ثبت نام در این فراخوان نمی باشند. •

   به مطابق با جدول ارزشیابی پیوست.از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و مصاح امتیاز 60کسب حداقل  -6

  دولتی معتبر هایآموختگان دانشگاهفا از بین دانشصر پذیرش برای ورود به دوره تحصیلی دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی،  -7

 .خواهد گرفت انجام

 ی زبان معتبر تا قبل از آزمون جامع دکتر ی آزمونها ریمعادل آن در سا ای  MCHEاز آزمون زبان 50حداقل نمره کسب  -8

زبان فقط تا دو سال   یاست. داوطلبان توجه داشته باشند که گواه لی، به قرار ذ 4زبان معتبر مطابق با جدول شماره  ی آزمون ها :1 تبصره

 .معتبر است
MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO 

 الزم را کسب خواهند کرد.  ازیامت  4مدرک زبان معتبر باشند، مطابق با جدول شماره  ی ، دارا انی چنانچه متقاض :2 تبصره
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افراد در  نیمدرک زبان را کسب نخواهند کرد. ا ازی امت کنی ل  ندیفراخوان شرکت نما نیتوانند در ا یم  هستند، که فاقد مدرک زبان یانیمتقاض

مدرک زبان معتبرخود را با کسب حد نصاب الزم مطابق با ضوابط و مقررات  ،ی جامع دکتر آزمون تا قبل از دیبا ، یینها یوقبول رشیصورت پذ

 دانشگاه، ارائه کنند. 

 نباشد،    یکی از سه بند زیر در صورتی که متقاضی، از بین شرایط اختصاصی، حائز شرایط در -9

  ،یین شده قابل قبول می باشد(کارشناسی )حداکثر یک نمره پایین تر از حد نصاب تع 16حداقل معدل  مربوط به داشتن 1بند 

کارشناسی ارشد )حداکثر یک نمره پایین تر از حد نصاب تعیین شده قابل قبول می  17حداقل معدل  مربوط به داشتن 2یا بند 

  باشد(

قبول طول دوره تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد )حداکثر یک نیمسال بیشتر از سنوات تعیین شده قابل مربوط به  4و یا بند 

 و مدارک ایشان بررسی خواهد شد.  باشد(، مجاز به شرکت در فراخوان بودهمی

 :نحوه ارائه مقاالت یا فعالیتهای علمی برگزیده -ج

مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه   1مقاالت ارائه شده طبق جدول شماره  -1

 باشد. ه تحصیلی دانشجو یا رشت

 :1بند  تبصره های مهم

تحصیلی، فرصت خواهد داشت مقاله خود را که دارای  فقط تا پایان نیمسال اولدانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری  :1تبصره 

 خواهد شد.  غیر این صورت قبولی وی لغوو اصل آن را ارائه نماید، در  چاپ رساندهگواهی پذیرش می باشد به 

مقاله خارجی،  و برای  می باشد پذیرش نهایی مقاله داخلی، پذیرش با ذکر شماره چاپ در مجله و زمان چاپمنظور از  :2تبصره 

 می باشد.  مقاله شرط پذیرش قطعی DOIداشتن شماره 

مجله  تی فیمستندات الزم در مورد ک ازمندیمعتبر محسوب نشده و در هر مورد ن ،یالملل نی معتبر ب ی ها هینما ریسا ی ت داراالمج :3تبصره 

  د،یرا طلب نما ی شتریت، مستندات بال ت و مقاالمج یاعتبار سنج ی چنانچه دانشگاه برا نیاست بنابرا شتریب ی هایبررس و ی داور ندیو فرآ

علوم،     نیوزارت  اه یس   ستیدر ل   دیو .... نبا SCOPUS وISI   اعم از  یت خارجال ضمن آنکه مقا  دیارائه نما  راالزم  داوطلب موظف است مدارک  

 تعلق نخواهد گرفت.  ی از یصورت به آن امت نیقرار داشته باشند، در ای پزشک آموزش و بهداشت، درمان و ی و فناور  قاتیتحق

 

   شوند. ینباشند، معتبر محسوب نم یپژوهش -یدرجه علم ی که دارا ISC هینما یت داراالمج -2

 های علمی و صنعتی ایران باشد. اع باید مورد تائید سازمان پژوهشهر گونه ثبت اختر -3

 )خوارزمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا( باید تائید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند. های علمی معتبر برگزیدگان جشنواره -4

 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تائید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.  -5

ز اعضای مقاله، اختراع و یا کتابی معتبر خواهد بود که داوطلب در آن نفر اول و یا نام وی بالفاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی ا -6

اختراع، نوسینده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد. در غیر این صورت به آن هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی 

 امتیازی تعلق نخواهد گرفت. 
 

 :نکات مهم

پذیرد، لذا به  صورت می  www.khu.ac.irهر گونه اطالع رسانی به داوطلبان منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی   -1

گونه نکته الزم، اطالعیه  ن و مکان برگزاری مصاحبه و یا هر زماسامی افراد دعوت شده به مصاحبه،  شود به منظور اطالع از اداوطلبان توصیه می 

http://www.khu.ac.ir/
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یند. لذا خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی و یا مراجعه غیر ضروری به های مربوطه را از طریق سایت دانشگاه بطور منظم پیگیری نما

 دفتر استعدادهای درخشان جدا خودداری نماید.

توانند از تسهیالت التحصیل شوند می فارغ   31/6/99  تاریخ  مشروط به اینکه تاهستند    کارشناسی ارشد   متقاضیانی که هنوز دانشجوی مقطع   –3

 در غیر این صورت پذیرش آنها لغو خواهد شد.  نمایندفوق استفاده 

می باشد مجاز به شرکت در این فراخوان نمی  1/6/97افرادی که تاریخ فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد آنها قبل از تاریخ  -4

 . باشند

  زین یدکتر دورهدر  هیسهم نیاز ا توانندیم، کرده اندبدون آزمون استفاده  هیخود از سهمارشد  یدوره کارشناسکه در  ی افراد- 5

 .ند یاستفاده نما

 است.  یدکتر  شیرشته/گرا کیانتخاب به   فقط مجازهر داوطلب - 6

های ، نیمه حضوری، اتباع خارجی و فارغ التحصیالن دانشگاه های مجازی دورهغیر انتفاعی، دانشگاه های پیام نور، آزاد، آموختگان دانش  -7

دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی نیز امکان شرکت در فراخوان را  باشند.این فراخوان نمی شرکت درخارج از کشور مجاز به 

 دارند. 

   باشد. ها می مطابق با جدول رشته در دوره کارشناسی ارشد  رشته تحصیلی مرتبط اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان  -8

 پذیر نخواهد بود. پس از قبولی و کسب پذیرش به هیچ عنوان امکان رشته و گرایشتغییر  -9

دانشگاه  ی معاونت آموزش تهیکمدانشکده و گروه مربوطه و  دییفقط با تا نیگزیجا نیی ، تعشده رفتهیانصراف فرد پذدر صورت  -10

 خواهد بود. ریزم امکان پذال  ازیو با شرط کسب امت

 

 . نکات مهم: 

ترتیب اثر داده  و یا ثبت نام  پس از مهلت مقرر مدارک ناقصشد. به  مسترد نخواهدمدارک داوطلبان و وجه دریافتی به هیچ عنوان  -

 نخواهد شد. 

 تقاضای داوطلبان از اختیارات الزم برخوردار می باشد.  رد یا قبولدانشکده در  -

 باشد.  های آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی میسوابق کلیه فعالیت   نسخه اصلارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز    -

ها و نهادهای دولتی  ها، سازمانباشد. داوطلبان شاغل در وزارتخانهبا توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام وقت می  -

 محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند.   و شرط و بدون قید  موافقت کتبینام باید قبل از ثبت 

 تواندداوطلب نمی، مضافا آنکه مجاز نیستاز طریق چند دانشگاه و سازمان سنجش آموزش کشور  همزمان  پذیرش نهایی داوطلب بطور -

 نماید.  پذیرش قطعیبطور همزمان توسط چندین دانشگاه درخواست 

پس از تاریخ یاد شده مورد   های نام ثبتشد و تمدید نخواهد به هیچ وجه ( 25/2/99اعالم شده برای بررسی مدارک )بدیهی است تاریخ  - 

 .گیردبررسی قرار نمی 

 .گرددبوده و پس از تایید سازمان سنجش و مراجع ذیصالح قطعی می مشروط پذیرش دانشجویان به صورت  - 

واقع در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله ای، از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل خواهد آمد  مطلب خالفصورت احراز هرگونه  در- 

 .و مسئولیت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود

مینان از احراز شرایط نسبت  نموده و پس از اط دقت مطالعهخواهشمند است متقاضیان قبل از تکمیل فرم درخواست شرایط فراخوان را به  -

 نام و واریز وجه اقدام نمایند.  به ثبت 



                                                                      
 دانشگاه خوارزمی  

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی

 

4 
 

 

 نام الکترونیکی ثبت

با مراجعه به نشانی اینترنتی   25/2/1399لغایت  30/1/1399متقاضیان باید جهت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ 

https://golestan.khu.ac.ir   .نسبت به انجام ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند 

 . داوطلبان الزم است با ورود به سایت گلستان بر روی قسمت متقاضیان استعداد درخشان مقطع دکتری تخصصی کلیک نمایند •

 وارد منوی ثبت مشخصات اولیه داوطلب شده   •

 مشخصات اولیه خود را به طور کامل وارد نمایند.  •

بعد از وارد نمودن اطالعات اولیه نسبت به ایجاد و تعریف شناسه کاربری و گذر واژه اقدام نموده و آن را به خاطر سپرده و ذخیره و  •

 نگهداری نمایند و از سامانه خارج شوند. 

 مراجعه نموده و حساب کاربری خود را وارد نمایند.    https://golestan.khu.ac.irانی  مجددا به نش •

 با کلیک بر روی متقاضیان استعداد درخشان مقطع دکتری تخصصی اطالعات الزم را کامل نمایند.  •

 آنها ایجاد می کند را برای پیگیری های بعدی ذخیره و نگهداری  نمایند.  داوطلبان می بایست شماره پرونده ای که سیستم برای  •
 

 

   :نام الکترونیکی جهت ثبت  مدارک الزم
 .تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه – 1
 جدید   3×4عکس تصویر   – 2

 .تصویر مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی – 3

 که نمره پایان نامه حتما در آن درج شده باشد )معدل دوره کارشناسی   پایان تحصیالت دوره کارشناسی ارشدتصویر مدرک یا گواهی  – 4

 ارشد بدون احتساب پایان نامه و با احتساب نمره پایان نامه باید به تفکیک ارائه شود(.

 (. صورت ناپیوسته بوده استتصویر ریز نمرات دوره کاردانی )جهت دانشجویانی که دوره کارشناسی آنها به   – 5

 .تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی – 6

 .تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد – 7

   ISI , ISC ید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقاالتمقاالت متقاضی که در مجالت معتبر علمی و پژوهشی مورد تائ صفحه اولتصویر  -8

 (. می باشد الزامیتصویر جلد مجله که در آن چاپ یا پذیرش شده باشد ) ایمستندات رتبه مجله به همراه 

تبدیل    pdfرا به     Wordگذاشته و    Wordچنانچه متقاضی دارای بیش از یک مقاله می باشد، می تواند تصویر همه مقاالت را در یک نسخه  

 کرده و سپس بارگذاری نماید.

چنانچه تعداد صفحات باال است آنها  برای آن دسته از مقاالتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند.  معتبر گواهی پذیرش چاپ مقاله -9

 تبدیل کرده و سپس بارگذاری نماید.  pdfرا به    Wordگذاشته و  Wordرا در یک نسخه 

چنانچه تعداد پژوهشی بودن مجله ای که مقاالت متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.  –گواهی رسمی و معتبر دال بر علمی  -10

 تبدیل کرده و سپس بارگذاری نماید.  pdfرا به   Wordگذاشته و  Wordصفحات باال است آنها را در یک نسخه 

چنانچه متقاضی دارای بیش از یک مقاله    های پژوهشی داوطلب.فعالیت ها، کلیه تالیفات، کتب،  تصویر کلیه مقاالت ارائه شده در کنفرانس   -11

 تبدیل کرده و سپس بارگذاری نماید.  pdfرا به   Wordگذاشته و  Wordمی باشد، می تواند تصویر همه مقاالت را در یک نسخه 

 .  4مطابق با جدول شماره  در صورت دارا بودن()آزمون های زبان معتبر گواهی دال بر احراز حدنصاب یکی از -12

 معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی )خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا( برای برگزیدگان جشنواره های علمی.  -13

https://golestan.khu.ac.ir/
https://golestan.khu.ac.ir/
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 معرفی نامه از دبیرخانه المپیادهای دانشجویی کشور برای دانشجویان دارای رتبه در المپیاد. -14

قابل پرداخت از طریق سامانه   ریال(و دویست هزار  یک میلیون )ریال 000/200/1نام به مبلغ هزینه ثبت فیش واریزی جهت تصویر  -15

 قابل استرداد نخواهد بود.جهت بررسی مدارک بوده و به هیچ عنوان  ی دریافت شدهضمنا هزینه سیستم گلستان. 

 (1)فرم شماره نام اولیه ثبتتکمیل فرم تقاضانامه  -16

 دوره کارشناسی ارشد( مخصوص دانشجویان سال اخر 2تکمیل فرم تعهد )فرم شماره  -17
 

 مهم:نکات 

 خواهد بود. 1399ماه سال    اردیبهشت 25حداکثر تا  نامثبت مهلت  -1

داری ک به دفتر استعدادهای درخشان خودهرگونه مدارنام در فراخوان به صورت اینترنتی می باشد. لذا خواهشمند است از ارسال  ثبت  -2

 نمایید. 

اعالم اسامی دعوت شدگان به مصاحبه و همچنین زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع متقضی از طریق پایگاه  -3

 فرمائید.اینترنتی دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسید لذا از هر گونه تماس غیر ضروری با این دفتر خودداری 

 

 

 و تحصیالت تکمیلی  معاونت آموزشی 

 مدیریت استعدادهای درخشان 


