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تحقيقات و  وزارت علوم، "تحصیلی دکتری پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره"نامه آیين بر اساس يبهشت ديدانشگاه شه

دستورالعمل اجرایي دانشگاه شهيد  و 22/26/39مورخ  697644/62 آن به شماره اصالحيه و 21/40/39مورخ  27676/62به شماره  فناوري

فقط در  ، هاي مشمول این فراخوان دانشگاه ارشد آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسي از بين دانش  40/46/2931 مصوب بهشتي

 پذیرد. ، دانشجو مي31-33سال اول سال تحصيلي  نيم

 

 تذکرات مهم

  

رشته تحصيلي مورد تقاضا براي دوره دکتري بدون آزمون باید با رشته تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد متقاضي مرتبط باشد.  (2

 آموزشي است  عهده گروه بهتشخيص این موضوع 

علمي  جامع نور، پيام غيرانتفاعي، عالي آموزش و موسسات ها دانشگاه کليه اسالمي، آزاد دانشگاه دانشجویان و آموختگان دانش (6

شرکت در فراخوان  به مجاز خودگردان و الملل بينهاي    پردیس محور، ، آموزشغيرحضوري حضوري، نيمه مجازي، هاي دوره ،کاربردي

 باشند. نمي دانشگاه این دکتري پذیرش بدون آزمون

شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتري  به مجاز کشور از خارج هاي دانشگاه التحصيالن فارغ و خارجي اتباع آموختگان دانش (9

 . نيستند این دانشگاه

 .ها باشد متقاضي نباید در زمان ارایه تقاضاي پذیرش، دانشجوي مقطع دکتري سایر مؤسسات و دانشگاه (0

 توانند فقط متقاضي یک رشته/گرایش باشند. داوطلبان مي (5

 نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتري مجاز نيست. ينتغيير رشته یا محل تحصيل افراد پذیرفته شده براساس آی (2

 مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند، به هیچ وجه بررسی نخواهد شد. (7

 وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت  نقص مدارک یا عدم پذیرش، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.  (8

 .به منزله پذیرش نيست ،شرایطحداقل درخواست و دارا بودن ارائه  (3

 .استپذیرش نهایي متقاضيان منوط به تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )سازمان سنجش آموزش کشور(  (24

وان را نام، بررسي مدارک و اشتغال به تحصيل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخ چنانچه در هر مرحله از ثبت (22

نام و ادامه تحصيل وي  ندارد یا مغایرتي بين مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، بالفاصله از ثبت

 شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد. جلوگيري مي

 گزینش دانشجوي وزارت عتف است، يشدگان علمي، منوط به تأیيد دبيرخانه هيأت مرکزنام قطعي پذیرفته ثبتبا عنایت به اینکه  (26

 دانشگاه از صدور هر گونه گواهي اشتغال به تحصيل تا دریافت این تایيدیه معذور است.

و دانشگاه هيچ  پذیرد مي صورت اداره جذب و هدایت استعدادهاي درخشان اینترنتي پایگاه طریق از منحصراً داوطلبان به رساني اطالع گونه هر (29

 . رساني از طرق دیگر ندارد مسئوليتي جهت اطالع

رسانی خواهد شد  اداره اطالعهای بعدی این  از طریق اطالعیه نتایج بررسی اولیه )احراز حداقل شرایط اولیه(زمان اعالم  (20

 .فرماییدخودداری اکیدا از هرگونه تماس و مراجعه حضوری  لذا

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه شهید بهشتی دکتری دوره بدون آزمون فراخوان پذيرش  

(98-99)سال تحصیلی  
 

 رساني در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتري دانشگاه شهيد بهشتي براي سال  هرگونه اطالع

هاي  استعدادذب و هدایت / امور آموزش/ اداره جاز طریق وبگاه دانشگاه شهيد بهشتي فقط 31-33تحصيلي 

 خواهد شد. انجام( http://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspxدرخشان به آدرس )

يان از زمان ارائه درخواست تا رساني از طرق دیگر ندارد. الزم است متقاض دانشگاه مسئوليتي در قبال اطالع

مربوط را از  هاي و اطالعيه اخبارکليه اعالم نتایج نهایي )اسامي مورد تایيد سازمان سنجش آموزش کشور(، 

 طریق وبگاه اداره جذب و هدایت استعدادهاي درخشان این دانشگاه پيگيري نمایند.

 

 عدادهای درخشان و همچنین از هرگونه تماس و مراجعه حضوری به اداره جذب و هدایت است

 خودداری نمایید.اکیدا دانشکده/پژوهشکده مربوطه 

 

http://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspx
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      نام نحوه ثبت: 

 

  آدرس بهhttps://golestan.sbu.ac.ir  کليک  "متقاضي پذیرش دانش آموختگان ممتاز"و سپس روي آیکن مراجعه

 نمایيد. 

 نه خارج شوید. ساما به خاطرسپاري از ازپس  واژه خود را در سامانه تعریف نموده وشناسه کاربري و گذر 

  مجدداً به آدرسhttps://golestan.sbu.ac.ir  ( قبلواژه خود )تعریف شده در مرحله با شناسه کاربري و گذرمراجعه و

 به سامانه وارد شوید. 

  وارد شوید و به  "31یدگان علمي براي دوره دکتري بدون آزمون آموختگان ممتاز و برگز پذیرش دانش"در بخش

 تکميل اطالعات الزم بپردازید. 

  فرمت  یا سامانه گلستان بارا که از این پورتال هایي فرمالزم استWORD فرمت اید، پس از تکميل به  دریافت نموده

PDF و آنها را در فرمت  نمودهاسکن  با وضوحمدارک الزم را  سایر. سپس دتبدیل نمایيPDF  654و با حجم کمتر از 

هایی که  ها باید به صورت تایپ شده باشد. به فرم کلیه فرم کيلو بایت براي هر فایل، در سامانه بارگذاري نمایيد.

 شود. به صورت دستی تکمیل شده باشد، ترتیب اثر داده نمی

  نمایيد.   حفظهاي بعدي  براي پيگيري را واژه خودشناسه کاربري و گذر شماره پرونده،الزم است 

 

    نام رک الکترونیکی الزم برای ثبتمدا: 

https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
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 KB 244با حداکثر حجم  JPG.یک قطعه عکس به فرمت  -2

 ت ملي؛ به صورت یک فایل یکپارچه صفحه اول شناسنامه به انضمام تصویر کار تصویر  -6

اند اما هنوز درجه  سي ارشد خود دفاع کردهنامه کارشنا که از پایان مخصوص داوطلباني) ارشدنامه کارشناسي پایان صورتجلسه دفاع از -9

 در ریزنمرات داوطلب ثبت نشده است(نامه  پایان

  به صورت یک فایل یکپارچه  PDF.ریز نمرات دوره کارشناسي به فرمت  -0

 کپارچه به صورت یک فایل ی PDF.ریز نمرات دوره کارشناسي ارشد به فرمت  -5

  2933-2931بدون آزمون دوره دکتري سال فرم تقاضاي پذیرش  -2

  پایان نامه کارشناسي ارشدبا  يجیترو-يو علم يپژوهش-يارتباط مقاالت علم دیيتا يگواه -7

 ارشد( يرتبه اول مقطع کارشناس ای ي)مخصوص داوطلبان رتبه اول تا سوم مقطع کارشناس يليبرتر تحص يها رتبه دیيفرم تا -1

 مدرک معتبر زبان -3

واریزز   "سامانه جامع دانشگاهي"ریال که الزم است صرفاً به صورت الکترونيکي از طریق  2ر254ر444 به مبلغ نام ثبتهزینه پرداخت  -24

  گردد.

 .موجود بر روی صفحه اصلی دانشگاه به هیچ وجه قابل قبول نیست e-Bankingنام از طریق سامانه  پرداخت وجه ثبت توجه:

 

 

  د(:شوگروه آموزشی  تحویلبه صورت فیزیکی روز مصاحبه در )این مدارک و مستندات مدارک اصل 

 

 وهشي، ریز نمرات، افتخارات، ...(هاي پژ پژوهشي )مقاالت، گواهي اتمام طرحهاي آموزشي و کليه مدارک مربوط به سوابق و فعاليت  -2

  2933-2931فرم تقاضاي پذیرش بدون آزمون دوره دکتري سال  -6

 کارشناسي ارشد متقاضي تکميل شود ایستي توسط استاد راهنماي دورهنامه که یکي از آنها ب دو توصيه -9

 پایان نامه کارشناسي ارشدبا  يجیترو-يو علم يپژوهش-يارتباط مقاالت علم دیيتا يگواهاصل  -0

 (ارشد يرتبه اول مقطع کارشناس ای ي)مخصوص داوطلبان رتبه اول تا سوم مقطع کارشناس يليبرتر تحص يها رتبه دیيفرم تااصل  -5

 

 

 

 

 

 

 
 98-99سال تحصیلی بدون آزمون دکتری  دورههای  رشته

 
 رشته تحصیلی دانشکده ردیف

 مهندسي معماري معماري و شهرسازي 2

6 

 اي مهندسي هسته

 پرتو پزشکي -مهندسي هسته اي 

 راکتور -مهندسي هسته اي  9

 کاربرد پرتوها -مهندسي هسته اي  0

 چرخه سوخت -مهندسي هسته اي  5

2 

 مهندسي عمران، آب و محيط زیست

 مهندسي آب و فاضالب -مهندسي محيط زیست 

 مهندسي زلزله -مهندسي عمران  7

 مهندسي و مدیریت منابع آب -مهندسي عمران  1

 مهندسي ژئوتکنيک -مهندسي عمران  3

24 
 مهندسي مکانيک و انرژي

 جامدات -طراحي کاربردي  -مهندسي مکانيک 

 تبدیل انرژي -سي مکانيک مهند 22

26 

 مهندسي برق

 الکترونيک -مهندسي برق 

 سيستم -مخابرات -مهندسي برق 29

 مخابرات ميدان و موج -مهندسي برق  20
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 کنترل -مهندسي برق  25

 قدرت -مهندسي برق  22

27 

 مهندسي و علوم کامپيوتر

 معماري سيستم هاي کامپيوتري-مهندسي کامپيوتر

 نرم افزار -ندسي کامپيوتر مه 21

 هوش مصنوعي -مهندسي کامپيوتر 23

64 

 علوم زمين

 اقتصادي -زمين شناسي 

 آب زمين شناسي 62

 پترولوژي -زمين شناسي  66

69 

 علوم ریاضي

 جبر-ریاضي محض

 آناليز عددي -ریاضي کاربردي  60

 بيوانفورماتيک 65

 علوم کامپيوتر 62

 بيم سنجي 67

61 
 علوم محيطي

 علوم و مهندسي محيط زیست

 اگرواکولوژي 63

94 

 علوم و فناوري زیستي

 ميکروبيولوژي -زیست شناسي 

 سيستماتيک گياهي -زیست شناسي  92

 گياهي-بيوتکنولوژي کشاورزي 96

 جانوران دریا -زیست شناسي دریا  99

 فيزیولوژي جانوري -علوم جانوري  90

95 

 و نفت مهندسي شيمي

 شيمي آلي -شيمي 

 شيمي تجزیه -شيمي  92

 شيمي پليمر 97

 شيمي فيزیک -شيمي  91

93 
 گياهان و مواد اوليه دارویي

 شيمي دارویي

 فيتوشيمي 04

02 
 ليزر و پالسما

 فوتونيک

 مهندسي پالسما 06

09 

 فيزیک

 ذرات بنيادي و نظریه ميدانها -فيزیک 

 شناسي  و کيهانفيزیک گرایش گرانش  00

 حالت جامد -فيزیک  05

 فيزیک گرایش اپتيک و ليزر 02

 فيزیک گرایش فيزیک پالسما 07

 هاي پيچيده فيزیک گرایش فيزیک آماري و سامانه 01

 زبان و ادبيات عربي ادبيات و علوم انساني 03

 ایران شناسي شناسي ایران 54

52 

 شناسي علوم تربيتي و روان

 شناسي باليني سي گرایش روانشنا روان

 شناسي روان 56

 شناسي سالمت روان 59

 شناسي تربيتي روان 50

 برنامه ریزي توسعه آموزش عالي 55

 برنامه ریزي درسي در آموزش عالي 52

 رساني در آموزش عالي فناوري اطالع 57

 ریزي درسي برنامه 51

 مدیریت آموزش عالي -آموزش عالي  53

 مدیریت آموزشي 24

22 
 علوم ورزشي و تندرستي

 رفتار حرکتي

 فيزیولوژي ورزشي  26

29 
 علوم شناختي و مغز

 مدل سازي شناختي -علوم شناختي 

 روان شناسي شناختي -علوم شناختي  20

25 

 علوم زمين

 جغرافيا و برنامه ریزي شهري

 جغرافيا و برنامه ریزي روستایي 22

 ژيژئومورفولو 27

 آب و هواشناسي 21

 اطالعات جغرافيایي  سنجش از دور و سامانه 23

74 

 حقوق

 حقوق خصوصي

 حقوق کيفري و جرم شناسي 72

 حقوق عمومي 76

 حقوق بين الملل عمومي 79

 حقوق نفت و گاز 70

 حقوق تجارت و سرمایه گذاري بين المللي 75
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72 

 علوم اقتصادي و سياسي

 اقتصاد پولي - علوم اقتصادي

 اقتصاد بين المللي -علوم اقتصادي  77

 اندیشه هاي سياسي -علوم سياسي  71

 روابط بين الملل 73

14 

 مدیریت و حسابداري

 بازاریابي -مدیریت بازرگاني 

 توليد و عمليات -مدیریت صنعتي  12

 تحقيق در عمليات -مدیریت صنعتي  16

 حسابداري 19

 
 


