
 غیر انتفاعی( –موسسه آموزش عالی علوم شناختی )غیر دولتی 
 

 نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان شیوه
 2042 -2041تخصصی  دوره تحصیلی دکتری

های هدایت غیر انتفاعی( در اجرای سیاست –غیر دواتی موسسه آموزش عالی علوم شناختی ) :1اده م
به استناد ورود به دوره دکتری؛   منظور فراهم نمودن زمینه جذب آنان برایو حمایت از دانشجویان برتر و به 

شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبات داخلی و ابالغیه  آئین نامه
طبق شورای آموزشی موسسه؛ از بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد 

 :.پذیردانشجو میشرایط ذیل 
                      و باالتر بدون احتساب 21و باالتر در دوره کارشناسی و میانگین کل  21ل ک: داشتن میانگین 2-2

 پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد نمره 
 : بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد1-2
ول ارزشیابی اامتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جد 14: کسب حداقل 3-2

 ذیل:
 (.D Phجداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری  )

 
 امتیاز ( 04نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی ) حداکثر

امتیاز 
 مکتسبه

نحوه ارزیابی)طبق نظر کمیته 
 مصاحبه کننده(

حداکثر 
 امتیاز

حداقل 
 امتیاز

 ردیف فعالیت نوع

 
امتیاز مطابق آیین  1هر مقاله تا -

 نامه ارتقا
گواهی ثبت اختراع بین المللی تا  -
 امتیاز 5و داخلی تا امتیاز  1
و امتیاز  3 برگزیدگی داخلی تا -

 امتیاز 1خارجی تا 

11 24 

پزوهشی )داخلی و  -علمی مقاالت-2-2
 خارجی( مرتبط با پایان نامه

اختراع مورد تایید گواهی ثبت  -1-2
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 

 ایران
برگزیدگی در جشنواره های علمی  -3-2

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

2 

امتیاز مطابق آیین  3هر مقاله تا  
 ءنامه ارتقا

 1 مهانترویجی مرتبط با پایان -مقاالت علمی - 1

و هر امتیاز  1تا  هر مقاله خارجی 
 امتیاز 2مقاله داخلی 

0 - 
مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر 

 )داخلی یا خارجی(
3 

 
- 0 - 

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته 
 تحصیلی

0 

 1و بسیار خوب تا امتیاز  0عالی تا  
 امتیاز

 5 کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد - 0

 جمع 24 04 - 

 امتیاز( 04امتیازات آموزشی ) حداکثر نحوه محاسبه 

امتیاز 
 مکتسبه

نحوه ارزیابی ) طبق نظر کمیته 
 مصاحبه کننده(

حداکثر 
 امتیاز

حداقل 
 امتیاز

 ردیف نوع فعالیت

 
 - ا 1 -

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره 
 کارشناسی

1 

 
 - ا 5 -

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره 
 ناپیوستهکارشناسی ارشد 

1 

 1نیمسال  1امتیاز،  3نیمسال  1 
 امتیاز 2نیمسال  8امتیاز و 

 8 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی - 3

 1نیمسال  3امتیاز،  3نیمسال  1 
 امتیاز 2نیمسال  0امتیاز و 

 - ا 3
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 

 ارشد ناپیوسته 
9 

 0، 1تا  0امتیاز، رتبه  5، 3تا  2رتبه  
امتیاز،  3امتیاز،  9تا  1امتیاز، رتبه 

تا  23امتیازو رتبه  1، 21تا  24رتبه 
 امتیاز  2، 25

 24 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی - 5

 22 داشتن مدرک زبان معتبر 0 ا 8 0طبق جدول شماره  



 جمع 0 34  

 
 امتیاز( 04امتیازات مصاحبه )حداکثر 

متیاز مکتسبه 
طبق نظر کمیته 
 مصاحبه کننده

حداکثر 
 امتیاز

 ردیف شاخص ارزیابی

 21 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سواالت  3 

 23 وسعت نظر،نوآوری و کارآفرینی  3 

 20 شخصیت ،متانت و نحوه تعامل  3 

 25 رشته تحصیلیات فناورانه مرتبط با عنگرش و اطال  3 

 21 توانایی فن بیان و انتقال مطالب  3 

 21 لویت های علمی اعضای گروهوهمراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با ا  25 

 جمع 34 

 
 همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی

 داکثر امتیازح
TOFEL PAPER 

TOLIMO 
TOFEL 

Comouter 
TOFEL           

IBT 
IELTS  Equivalent 

MSRT   
(MCHE) 

 
8 

115-184 113-344 223-214 4/9  -  5/1 244-95 

144 154 244 4/1 94 

1 515 131 94-92 5/1 85 

1 554 123 19-84 4/1 84 

5 515 291 19-14 5/5 15 

0 544 213 51-14 4/5 14 

امتیازی تعلق  
 نمی گیرد

015 251 09-54 5/0 15 

054 233 39-04 4/0 55 

015 223 19-34 5/3 05 

توانند میعلوم شناختی )جدول ذیل(   رشته گرایش از مجموعه  حد اکثر در دو داوطلبان : 2ماده 
 .ثبت نام نمایند و در مصاحبه شرکت داشته باشند

های تحصیلی در مقطع دکتری تخصصی رشته  

مدرک دفاع از پایان نامه و اتمام  2042تا پايان شهريور نتواند دانشجوی شاغل به تحصیل چنانچه : 0ماده 
 خواهد شد.تلقی كان لم يکن در مصاحبه قبولی وی دوره کارشناسی ارشد خود را ارائه دهد، 

برای تایید صالحیت عمومی به سازمان سنجش موسسه از سوی . اسامی پذیرفته شدگان :5ماده 
 .منوط به تایید سازمان مذکور استداوطلب  شد و قطعی شدن ثبت نام خواهد ارسال

داوطلب مدارک و شركت در فراخوان و انجام مصاحبه حقی را برای پذيرش نهايی  ارسال: 6ماده 
 .در موسسه ايجاد نمی نمايد

 تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه، مجاز نیست.  :7ماده 

این موسسه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل  در پذیرفته شدگان :8ماده 
 دبوخواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی موسسه خواهند 

 نام رشته ردیف
 علوم اعصاب شناختی گرایش مغز و شناخت  -علوم شناختی  2

 اعصاب شناختی گرایش رایانش و هوش مصنوعیعلوم   -علوم شناختی  1

 مدلسازی شناختی -علوم شناختی  3

 روانشناسی گرایش روانشناسی شناختی -علوم شناختی  0

 روانشناسی گرایش شناخت اجتماعی -علوم شناختی  5

 زبان شناسی شناختی -علوم شناختی  6



 -متقاضی نبايد در زمان ارايه تقاضای پذيرش، دانشجوی مقطع دكتری ساير مؤسسات و دانشگاه :9ماده 
 ها باشد.

و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب مدارک چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی :14ماده 
نبوده یا مغایرتی بین مدارک و مستندات  آیین نامهدارای هریک از شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در این 

ثبت نام و ادامه ربط وجود داشته باشد، از یب با اصل مدارک صادره از مراجع ذارائه شده توسط داوطل
 مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد. و  تحصیل او جلوگیری می شود

 
 


