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 شرایط عمومی: (الف   

 . ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در  شده  تصریح  ادیان  از  یکی  یا  اسالم  ه ب  تقاد اع   -

 دارا بودن صالحیت عمومی جهت ادامه تحصیل.  -

 نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.    -

 .ن در حال خدمت ا لب وط دا برای   1402/ 6/ 31ارائه گواهی مبنی براتمام دوره خدمت نظام وظیفه تا    -

 :شرایط اختصاصی ب(  

 باشد.   دولتی از یکی از دانشگاههای    نوبت دوم   روزانه یا   . متقاضی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد 1

فررارا التحصرریل    1402/ 6/ 31تبصرررهد دانشررجویان شرراغل برره تحصرریل در مقطررع کارشناسرری ارشررد کرره حررداکثر تررا  

  مرردارک مربوطرره،   تحصرریل و ارسررال آن برره همررراه ر از دانشررگاه محررل  عتبرر م   هی خررذ گرروا می شوند نیز می توانند بررا ا 

بهررره منررد    ، تحقیقررات و فنرراوری وزارت علرروم   1401/ 10/ 17مررورخ    2/ 307862از تسررهیالت آیررین نامرره شررماره  

 گردند. 

  )برردون احتسرراب نمررره پایرران نامرره  در دوره   17  معرردل کررل در دوره کارشناسرری و   16کررل    معرردل داشررتن    د 1-1

 . د ارش ی اس کارشن 

برریش از دو سررال  از تررارید دانررش آمرروختگی متقاضرری تررا اول مهرمرراه سررال پررذیرش در دوره دکتررری ،  د  1-2  

 نگذشته باشد. 

ارزشرریابی    هررای   امتیرراز از فعالیتهررای آموزشرری، پژوهشرری و مصرراحبه مطررابق جرردول   60کسررح حررداقل    د1-3

 . پیوست 

ارشررد بررر اسرراص تشررخی  گررروه  سرری  نا رش وره کا پررذیرش در رشررته هررای تحصرریلی مرررتبد برره رشررته د د  1-4

آموزشرری و تاییررد شررورای تحصرریالت تکمیلرری دانشررگاه امکرران پررذیر اسررت. مرردرک کارشناسرری مررد نظررر در ایررن  

 آیین نامه باید پیش از مدرک کارشناسی ارشد مرتبد اخذ شده باشد. 

مررون  آز   یررق طر را از  د دارنرردگان مرردرک حرروزوی معررادل کارشناسرری هنانررره دوره کارشناسرری ارشررد خررود  1-5

تحصرریالت تکمیلرری سررازمان سررنجش وارد شررده انررد، بررا احررراز سررایر شررراید مرری تواننررد متقاضرری اسررتفاده از  

 تسهیالت این آیین نامه باشند. 

 پذیرش از طریق این آیین نامه در دوره های روزانه به صورت رایگان انجام می شود.   -2

و بعررد از آن در    1400-1401ل تحصرریلی  سررا   شررد ار شناسرری  ورودی کار   "مقرریا ایررران   "اتبرراغ غیررر ایرانرری   -3

 صورت داشتن شراید می توانند از تسهیالت این آیین نامه بهره مند شوند. 

پررذیرش دانشررجویان نمونرره کشرروری در هررر سررال تحصرریلی بررر اسرراص مصرروبه شررورای هرردایت و بررا معرفرری    -4

 حائزین شراید توسد سازمان سنجش به دانشگاه انجام می شود. 
 

 



 3ماده  3-3شیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری موضوع بند زراجداول 

 

 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی  -1 شماره جدول

حداقل   نوغ فعالیت  ردیف

 امتیاز 

حداکثر  

 امتیاز 

 نحوه ارزیابی 

م -1-1 1

پژوهشی)داخلی و خارجی   -قاالت علمیم

 مرتبد با پایان نامه 

گ -2-1

ژوهش واهی ثبت اختراغ مورد تایید سازمان پ گ

 علمی و صنعتی ایران  یاه

ب -3-1

در جشنواره های علمی معتبر بین  یدگیرگزیب

 خوارزمی،فارابی ،رازی و اابن سینا  المللی

ه -  40 7

 امتیاز  7ر مقاله تا ه

گ -

و   7واهی ثبت اختراغ بین المللی تا گ

 امتیاز  5داخلی تا 

ب -

  7تا  بین المللیو 3رگزیدگی داخلی تا ب

 امتیاز 

 امتیاز   3هر مقاله تا   6 - با پایان نامه   دب جی مرتتروی -مقاالت علمی 2

 امتیاز  1و داخلی  2خارجی تا   4 - مقاالت هاپ شده در کنفرانسهای معتبر)داخلی یا خارجی   3

 -  4 - تالیف یا ترجمه کتاب مرتبد با رشته تحصیلی 4
 متیاز ا 2و بسیار خوب تا  4عالی تا   4 - کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد  5

 - 40 7 عمج 
 

 

 آموزشی نحوه محاسبه امتیازات  -2 شماره جدول
 نحوه ارزیابی   حداکثر امتیاز  نوغ فعالیت ردیف

و کیفیت دانشگاه محل   معدل کل نمرات  6

) پیوسته و  تحصیل دوره کارشناسی 

 ناپیوسته  

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای     6

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

کل 7 کیفی  میانگین  محل  ت  و  دانشگاه 

ارشد  کارشناسی  دوره                 تحصیل 

 )بدون احتساب نمره پایان نامه  نا پیوسته

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت   5

 تکمیلی دانشگاه 

از    3   طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 8 از    8بیش  بیش  و  پیوسته  کارشناسی    4نیمسال 

 متیازی ندارد.ا پیوستهنیمسال کارشناسی نا
کارشناسی   9 دوره  در  تحصیل  مدت  طول 

 ارشد ناپیوسته 
 نیمسال امتیازی ندارد.  4بیش از   3

تا    7امتیاز، رتبه    4،  6تا    4امتیاز، رتبه    5،    3تا    1رتبه    5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 10

 ،15تا    13امتیاز و رتبه    2،  12تا    10امتیاز، رتبه    3،  9

 ز یاامت 1

 4طبق جدول شماره   8 توانمندی زبان خارجی داشتن  11

  30 جمع



و   کارشناسی ناپیوسته  در دوره    و    تحصیلی  نیمسال  8بیش از    پیوسته  در دوره کارشناسی  یبرنامه ریزی آموزشعالی    مصوبه شورای  برنامه درسی آنها طبق    رشته هایی که  

شده اند با نظر کمیته مصاحبه کننده می توانند   تصویحنیمسال تحصیلی    12لی و در دوره کارشناسی ارشد پیوسته بیش از  صیسال تحنیم  4کارشناسی ارشد ناپیوسته بیش از  

 بهره مند شوند. نحوه محاسبه امتیازات آموزشی  -2)جدول شماره  9و  8از امتیاز بندهای 

 

 مصاحبه امتیازات  -3جدول شماره 

 متیاز حداکثر ا شاخ  ارزیابی  ردیف

تسلد در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و   12

 پاسخگویی به سواالت

3   

  3 وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی  13

  3 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 14

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبد با رشته   15

 تحصیلی

3 

  3 توانایی فن بیان و انتقال مطالح  16

با   17 داوطلح  پژوهشی  زمینه  همراستایی 

 ولویت های علمی اعضای گروها

15  

 30 جمع

 
 

 همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی  -4جدول شماره 
MSRT 

(MCHE) 
IELTS 

Equivalent 
TOEFL 

IBT 
TOEFL 

Computer 
TOEFL PAPER+ 

TOLIMO 
 حداکثر امتیاز

100-90 /.9-7 120-96 300-250 600-680 8 

89-85 9/6-5/6 95-86 239-232 575-599 7 

84-80 3/6-6 85-76 231-213 550-574 6 

79-75 9/5-5/5 75-66 212-196 525-549 5 

74-70 4/5-5 65-56 195-173 500-524 4 

69-65 9/4-5/4 55-46 172-152 475-499 3 

64-60 4/4-4 45-36 151-133 450-474 2 

59-50 9/3-5/3 35-29 132-113 425-449 1 

 

 مورد نیاز  مدارک  (ج

 فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام  -1

 شناسنامه   صفحه اول تصویر کارت ملی و    -2

برره صررورت  ریررال  بابررت حررق ثبررت نررام    1/ 400/ 000ریررال )   هررزار   ههارصررد یررك میلیررون و  مبلرر     پرداخررت     -3

   الکترونیکی 

  ه تاییررد شررده دور   سرری ارشررد و ریررز نمرررات ا سرری و کارشن ا کارشن صرریل دوره  فراغررت از تح تصررویر گررواهی    -4

 کارشناسی و کارشناسی ارشد. 



دوره کارشناسرری ارشررد گررواهی اشررتحال برره تحصرریل و نیررز تاییررد اتمررام دور     آخررر   سررال   تبصرررهد برررای دانشررجویان 

  ه احرردهای گذرانیررد همرنررین ارسررال ریررز نمرررات و   ، از دانشررگاه محررل تحصرریل   مربوطرره   نیمسررال مزبررور تررا پایرران  

 دارد.   ت ر شده ضرو 

فرره عمررومی یررا معافیررت یررا دفترهرره آمرراده برره خرردمت معتبررر برررای داوطلبرران  ی تصویر کررارت پایرران خرردمت وظ   -5

 مرد. 

     1 موضوغ جدول شماره   .) مندرج در آیین نامه   امتیازات پژوهشی مدارک مربوط به دارا بودن    -6

نررام دانشررجو و اسرراتید راهنمررا و    ایرران نامرره، پ نامرره ) عنرروان    وصررفحه مشخصررات پایرران پایرران نامرره    کپرری هکیررده      

   ر مشاو 

    2موضوغ جدول شماره   مندرج در آیین نامه.)  آموزشی  امتیازات مدارک مربوط به دارا بودن    -7

 توصیه نامه از استاد راهنما و یك استاد دیگر از دوره کارشناسی ارشد.   -8

 ( نحوه ثبت نام:  د
   اجعه به نشانیربا م 15/01/1402لغایت  10/12/1401 خکی از تاری ی ثبت نام الکتر متقاضیان می بایست جهت -1

https://hormozgan.ac.ir/home/index/12/31/1689    نسبت به انجام ثبت نام و ارسال مدارک اقدام

 نمایند.

 رسال گردد. اه تکمیل و دش  بصورت تایپ   ه تقاضا نام فرم    د  1تذکر 

ترتیررح اثررر داده نخواهررد    ،   باشررد   شررده اری  ذ بارگرر   1402/ 1/ 15  از   یررا مرردارکی کرره پررس   و نرراق   به مرردارک  د  2تذکر 

 شد. 

         برره مصرراحبه    ت دعررو   برره معنرری لزومررا    تررری برردون آزمررون ثبررت نررام در فراخرروان دک   ذکررر اسررت   شررایان   د   3تررذکر 

مصرراحبه الزامرری برروده و عرردم    جلسرره در    به مرری شرروند ح کرره دعرروت برره مصررا حضررور دانشررجویانی    .   نمرری باشررد 

منزلرره انصرررا  از پررذیرش برردون آزمررون تلقرری مرری گررردد و مسرروولیت آن صرررفا برره عهررده    برره   حضررور دانشررجو 

 . خود دانشجو می باشد 

  تمرراص  076  - 33711040داوطلبرران برررای کسررح اطالعررات بیشررتر مرری تواننررد در وقررت اداری بررا شررماره تلفررن    -

   حاصل نمایند. 

 

https://hormozgan.ac.ir/home/index/12/31/1689
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