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سال طع دكتري در مقاستعدادهاي درخشان دانشگاه اراك رش بدون آزمون يپذفراخوان و شيوه نامه 

  1400-1401تحصيلي 

ان يدكتري از م مقطع در آزمون، قات و فناوري به صورت بدونيهاي مصوب وزارت علوم، تحقن نامهييآ براساس اراك دانشگاه

دانشجو  شيوه نامه زيرطبق  ،1400-1401لي ي، براي سال تحصو خارج دانشگاه اراك داخلممتاز الن يان و فارغ التحصيدانشجو

 رد.يپذمي

 مقطع دكترياستعداد درخشان شرايط متقاضيان پذيرش بدون آزمون الف( 

  در مقطع كارشناسي )بدون احتساب نمره پايان نامه(  17ميانگين كل در مقطع كارشناسي و  16داشتن حداقل ميانگين كل

)طبق مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه اراك از ميانگين همتراز شده توسط سامانه همترازي سازمان سنجش  ارشد

 براي ارزيابي معدل كل متقاضيان استفاده مي شود(

 نگذشته باشد.تاريخ دانش آموختگي متقاضي ش از دو سال از يب  

 شود دانش آموخته 1400 سال شهريورماه پايان تا حداكثر بايد قاضيمت. 

  بر اساس ابالغيه مورخ مطابق جدول ارزشيابي  حضوري مصاحبه وپژوهشي  آموزشياز فعاليتهاي از يامت 60كسب حداقل(

 درخشان(معاونت محترم آموزشي وزارت علوم موجود در سايت دفتر استعداد  237200/21شماره  16/12/1393

  ، متقاضيان پذيرش بدون آزمون دكتري حداقل يكي از شروط زير بر اساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه اراك

 داشته باشند:بايد را 

ي گواهي پذيرش چاپ قطعي مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد متقاضي در يكي از ايك مقاله چاپ شده يا دار (1

استاد راهنما در مقاله باشد(  نام) آموزشي گروه تاييد مورد ژوهشي داخلي يا نمايه شده بين الملليپ -مجالت معتبر علمي

 يا
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 مورد رشته با مرتبط خارجي، يا( ايران صنعتي و علمي هاي پژوهش سازمان تاييد مورد) داخلي اختراع ثبت گواهي (2

 يا دانشگاه ربط ذي آموزشي گروه تاييد و تشخيص به تقاضا

 -زشكي رازيپعلوم  -بين المللي خوارزمي -خوارزمي جوان) المللي بين و ملي معتبر جشنواره يك در برگزيدگي گواهي (3

 فارابي( مورد تاييد مراجع ذيصالح به تشخيص و تاييد گروه آموزشي ذي ربط دانشگاه يا -شيخ بهايي

 و ذيصالح مراجع تاييد مورد معتبر قرارداد با كشور مشكالت حل جهت محور تقاضا كاربردي ارشد كارشناسي نامه پايان( 4 

 ذي ربط دانشگاه آموزشي گروه تاييد

  پذيرش از ميان انند در اين فراخوان شركت نمايند و مي تو سراسري دولتيتنها فارغ التحصيالن و دانشجويان دانشگاه هاي

 آزاد، غيرانتفاعي، دانشگاههاي غيردولتي، آنها كارشناسي ارشد يا كارشناسي تحصيلي مقاطع از يكي كه دانش آموختگاني

 كارشناسي مدرك دارندگان همچنين و باشد بين الملل پرديس هاي مجازي، كاربردي، علمي جامع حضوري، نيمه نور، پيام

 .نميگيرد صورت ناپيوسته

  شوراي تحصيالت تكميلي نحوه امتياز دهي به داوطلبان در هريك از رديف هاي جداول ارزشيابي، طبق دستورالعمل مصوب

 دانشگاه اراك خواهد بود.

 دانشگاه اراك 1400در پذيرش بدون آزمون مهر  دكتريگرايش هاي -رشته

 دانشكده گرايش رشته رديف

 ادبيات و زبانها   آموزش زبان انگليسي 1

 ادبيات و زبانها   زبان و ادبيات عرب 2

 ادبيات و زبانها   زبان و ادبيات فارسي 3

 علوم انساني   علوم قرآن و حديث 4

 علوم پايه سلولي و تكويني  شناسي جانوري ستيز 5

 علوم پايه شيمي معدني شيمي 6

 علوم پايه شيمي تجزيه شيمي 7



 

آموزشي و تحصيالت تكميليمعاونت   

 گروه جذب و هدايت استعدادهاي درخشان
 

 آدرس: اراك، ميدان سردشت، دانشگاه اراك، ساختمان دكتر قريب، طبقه اول، دفتر جذب و هدايت استعدادهاي درخشان

 http://talents.araku.ac.irوب سايت:                 08632621340تلفن:                   3848177584كدپستي: 

 علوم پايه شيمي آلي شيمي 8

 علوم پايه شيمي فيزيك شيمي 9

 علوم پايه هاذرات بنيادي و نظريه ميدان كيزيف 10

 علوم پايه فيزيك ماده چگال كيزيف 11

 علوم پايه ايفيزيك هسته كيزيف 12

 مهندسي فني و   مهندسي شيمي 13

 مهندسي فني و افزارنرم مهندسي كامپيوتر 14

 دكتريمقطع  از براي ثبت ناميمدارك مورد ن( ب

 و امضا شده شده پيبه صورت تا)موجود در سايت دفتر استعداد درخشان دانشگاه اراك(  3فرم ه ل شديتكم 

 ارشد  مقطع كارشناسي و كارشناسي لييتحص ز نمراتير 

  كارشناسي و كارشناسي ارشد )مختص متقاضيان دانش آموخته(مقاطع   فارغ التحصيلي گواهينامهكپي 

 ك قطعه عكسي 

 و صفحه اول شناسنامه كپي كارت ملي 

  در و  دانشگاه اراك اينترنتي ثبت نام در درگاه پرداخت آنالين دانشگاه واقع در سايت  هزار تومان بابت 160مبلغ پرداخت

  ثبت نام قيد گردد. 3كد رهگيري در فرم شماره . دفتر استعدادهاي درخشان زير شاخة پذيرش بدون آزموندسته بندي 

 لغ ثبت نام را به شماره حساب درآمد دانشگاه ين دانشگاه، مبالمتقاضيان ميتوانند در صورت بروز مشكل در درگاه پرداخت آن

 1443092990حساب درآمد دانشگاه اراك : ) اختي را ضميمه مدارك ارسالي كننداراك واريز نموده و تصوير فيش پرد

 .((IR680180000000001443092990 حسابشبا -دوازده رقمي 111111111155شناسه پرداخت :  -بانك تجارت

 پژوهشي و فرهنگيشاخص آموزشي، هاي تيمستندات مربوط به فعال 

 ج يدان بسيم اراك، ان استعداد درخشان واقع دريل دفتر دانشجويتحوبه صورت پستي از جهت ثبت نام يمدارك مورد ن

 .شود، دفتر جذب و هدايت استعدادهاي درخشان اول هب، طبقيس دانشگاه اراك، ساختمان دكتر قري، پرد(سردشت)
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  بابت بررسي پرونده ميباشد و مسترد نخواهد شد. به مدارك ناقص و درخواست داوطلباني كه مدارك ارسالي و وجه واريزي

واجد كليه شرايط الزامي نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختي نيزقابل استرداد نيست؛ لذا توصيه مي شود 

 .اطمينان از احراز كليه شرايط الزامي،ثبت نام نمايندداوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد شيوه نامه را به دقت مطالعه و در صورت 

 كانال دفتر در فضاي  د عالوه بر تارنماي دفتر، بهيتوان، ميهاج بررسييو نتا افت اخبار مرتبطيل در دريع و تسهيجهت تسر

 د.ييمراجعه نما arakutalents@به آدرس  )پيام رسان سروش( مجازي

 ( نكات تكميليج

 كارشناسي ارشد  دوره كارشناسي/ تحصيلي رشته با مرتبط تحصيلي رشته هاي يا تحصيلي رشته همان در متقاضيان پذيرش

 .است پذير امكان دانشگاه آموزشي شوراي تائيد و آموزشي گروه تشخيص به داوطلب،

  ميباشد. 1400 ارديبهشت 15مهلت ثبت نام تا 

  دوم بوده است، پس از پذيرش بدون آزمون در اين فراخوان در بدون توجه به آنكه متقاضي در مقطع قبل روزانه و يا نوبت

 هر مقطع به صورت روزانه ثبت نام خواهد شد.

  ل شوند.يفارغ التحص 31/6/1400ست حداكثر تا يبايان ميمتقاضكليه 

 برابر ش مربوطه دارد و يأت علمي در گرايرش مجموع اعضاي هيت پذيبستگي به ظرف ،هاي مختلفرش در رشتهيت پذيظرف

  .است)دكتري( ظرفيت پذيرش روزانه با آزمون  ٪20با 

 دبيرخانه و  د سازمان سنجشييست به تأيباباشد و اسامي ميرش قطعي نمييبه معناي پذ دانشگاه،از طرف  اوليه رشيپذ

هيچگونه  مصاحبه، به دعوت و پرونده تشكيل. بنابراين برسد سازمان سنجش آموزشهيات مركزي گزينش دانشجو مستقر در

 .كرد نخواهد ايجاد داوطلب برايجهت ثبت نام  حقي

 شوند،ي بدون آزمون م رشيدرخشان پذ ينامه استعدادها نيآئ قيكه از طر يانيمتقاض يبرا ليمحل تحصيا رشته  غييرت 

 است ممنوع

  بدون آزمون دانشگاه در سال اول تحصيل از بسته تشويقي دانشجويان استعداد درخشان  دكتريپذيرفته شدگان نهايي

 -بليط استخر  %50تخفيف   -تغذيه %50تخفيف  -از ترم اول به دانشجويان غير بومي دانشگاه )واگذاري خوابگاه دولتي
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استفاده از تسهيالت كتابخانه  - ساير دانشجويان به ميزان دو برابركمك هزينه پايان نامه و شركت در كنفرانس هاي داخلي 

برخوردار خواهند شد. استمرار بهره مندي از اين  افزايش حجم استفاده از اينترنت به ميزان دو برابر( -در حد مقطع دكتري

 ياد شده خواهد بود.تشويقي بسته در سالهاي بعد منوط به كسب رتبه هاي برتر مطابق با بسته 

 اعالم خواهد شد. (1400سايت دفتر استعداد درخشان )زمان تقريبي تير  قياز طر هياول جينتا 

  نهايي از يك دانشگاه اقدام نمايد و دانشجوياني كه موفق به اخذ پذيرش از هر دانشجو صرفا مي تواند نسبت به اخذ پذيرش

چند دانشگاه شده اند، مي بايستي تنها نسبت به ثبت نام در يك دانشگاه اقدام نمايند و از ساير پذيرش هاي خود )قبل از 

 نمايد( سريعا انصراف دهد. اينكه دانشگاه اطالعات متقاضيان را از طريق پرتال ارتباطي به سازمان سنجش اعالم

 ( حتي فارغ التحصيليدر هر زمان)  اگر مشخص شود كه فرد پذيرش شده فاقد شرايط آيين نامه مربوطه بوده است، پذيرش

وي لغو و عواقب ناشي از آن بر عهده متقاضي و دانشگاه پذيرنده خواهد بود. لذا از متقاضيان گرامي درخواست ميشود ضمن 

شرايط مندرج در آنها، از ارسال مدارك مطالعه دقيق آيين نامه هاي مربوط به پذيرش بدون آزمون، در صورت عدم احراز 

 به دفتر استعداد درخشان خودداري نمايند.

  پذيرفته شدگان بدون آزمون استعداد درخشان در دوره هاي تحصيالت تكميلي به محض ورود مشمول مقررات آموزشي شده

 و در صورت انصراف مشمول مقررات آموزشي دانشجويان انصرافي مي شوند.

  اتباع غير ايراني نمي توانند از تسهيالت پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري استفاده

 نمايند.

  دارندگان مدرك حوزوي معادل كارشناسي و كارشناسي ارشد نمي توانند بدون آزمون وارد مقطع باالتر شوند. ولي دارندگان

وارد مقطع كارشناسي ارشد  (كارشناسي ارشدمدرك حوزوي معادل كارشناسي كه از طريق آزمون ورودي تحصيالت تكميلي )

در مقطع دكتري واجد شرايط هستند مي توانند از تسهيالت مربوطه استفاده  شده اند و براساس آيين نامه پذيرش بدون آزمون

 نمايند.


