
  
  
  

دوره كارشناسي ارشد (روزانه) 
دوره كارشناسي ارشد نوبت دوم 

دوره دكترا 
 

الف) دوره كارشناسي ارشد (روزانه) 
پذيرش در دوره هاي كارشناسي از دو طريق صورت مي پذيرد: 

ــوزش  ١- آزمون سراسري كارشناسي ارشد، كه معموالً در اسفند ماه هر سال توسط سازمان سنجش آم
كشور برگزار مي شود. 

ــه  ٢- آيين نامه دانشجويان ممتاز، كه برطبق آن دانشگاه مي تواند ١٠ درصد مازاد بر ظرفيت دوره روزان
ــازي كـه شـرايط آييـن نامـه را دارا باشـند پذيـرش نمـايد.   را از طريق پذيرش مستقيم دانشجويان ممت
پذيرش اين قبيل دانشجويان معموالً ٢ نوبت در سال صورت مي گيرد و زمان و جزييات آن در سايت 

دانشگاه توسط دفتر استعدادهاي درخشان اعالم مي شود. 
 

ب) دوره كارشناسي ارشد نوبت دوم 
پذيرش در دوره كارشناسي ارشد نوبت دوم معموالً به يكي از ٢ صورت زير انجام مي شود: 

١- آزمون سراسري كارشناسي ارشد، كــه طبـق آخريـن مصوبـه شـوراي تحصيـالت تكميلـي دانشـگاه 
ــش را در دوره روزانـه  پرونده داوطلباني كه حائز ٨٠ درصد نمره آخرين قبولي در همان رشته – گراي
ــرار خواهنـد گرفـت و در صـورت  كسب كرده باشند جهت پذيرش به روش آ.ت.ت مورد ارزيابي ق

لزوم مصاحبه علمي نيز به عمل خواهد آمد. 
ــوزش  ٢- آزمون اختصاصي، كه داوطلبان در آزمون اختصاصي دانشگاه كه با نظارت سازمان سنجش آم
ــه صـورت آ.ت.ت (و  كشور صورت مي گيرد مورد سنجش قرار مي گيرند.  اين آزمون نيز معموالً ب
 MBA در صورت لزوم با مصاحبه) صورت مي گيرد.  آزمون اختصاصي تنها در برخي رشته هــا مـانند

صورت مي گيرد. 
 

پ) دوره دكترا 
پذيرش در دوره دكترا از ٣ طريق صورت مي پذيرد: 

پپــذيذيــــرشرش 



ــار در سـال  ١- آزمون تخصصي دكترا، آزمون هاي دوره دكترا در اكثر رشته – گرايش ها معموالً يك ب
برگزار مي شود.  آزمون برخي رشته ها در بهمن و برخي در ارديبهشت∗ هر ســال بـرگـزار مـي شـود.  
ــق سـايت اعـالم مـي  تاريخ دقيق آزمون ها و جزييات مربوط به دروس امتحاني و ساير شرايط از طري

شود. 
 

ــق آئيـن نامـه اسـتعدادهاي درخشـان  ٢- آيين نامه استعدادهاي درخشان، پذيرش در دوره دكترا از طري
ــي پرونـده  فقط شامل آن دسته از داوطلباني كه حائز شرايط الزم در آيين نامه هستند و از طريق بررس
ــرد و زمـان و جزييـات آن  صورت مي گيرد.  بررسي درخواست ها دو نوبت در سال صورت مي پذي

توسط دفتر استعدادهاي درخشان در سايت دانشگاه اعالم مي شود. 
 

ــد رشـته  ٣- دكتراي مستقيم (در ٢ رشته رياضي و فيزيك)، در هر دوره آزمون ورودي كارشناسي ارش
هاي رياضي و فيزيك آن دسته از پذيرفته شدگان كه حائز شرايط الزم در آيين نامه دكتراي مســتقيم 
ــي  هستند (اسامي آنها هر ساله پس از آزمون كارشناسي ارشد از طريق سازمان سنجش كشور اعالم م
ــرت كننـد.  شود) مجازند بدون طي دوره كارشناسي ارشد، مستقيماً در امتحان ورودي دوره دكترا ش
امتحان ورودي اين داوطلبان همانند امتحان داوطلباني اســت كـه داراي درجـه كارشناسـي ارشـد مـي 

باشند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ آزمون مربوط به پذيرش دانشجو در سال ١٣٨٦ در كليه رشته ها در اواخر بهمن سال ١٣٨٥ صورت مي گيرد. 



آئينآئين  نامهنامه  ادامهادامه تحصيل مستقيم  تحصيل مستقيم دانشجوياندانشجويان رشته رياضي و  رشته رياضي و فيزيكفيزيك  
ازاز مقطع  مقطع كارشناسيكارشناسي به دوره  به دوره دكتريدكتري∗∗  

ماده واحده : 
ــجويان بـراي ادامـه تحصيـل در  به منظور ايجاد جاذبه بيشتر و فراهم ساختن زمينه رقابت بين دانش
دوره هاي دكتراي رياضي و فيزيك داخل كشور و هم چنين بكارگيري سريع استعدادهاي جــوان در امـر 
ــور  پژوهش، دستور عمل زير با عنوان آئين نامه ادامه تحصيل دانشجو در دوره دكتراي رشته رياضي، به ط
ــه  مستقيم از مقطع كارشناسي به دوره دكتري توسط كميته تخصصي رياضي و فيزيك گروه علوم پايه تهي

و به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيده است. 
١- در هر دوره آزمون ورودي كارشناسي ارشــد ريـاضي و فـيزيك، آن دسـته از پديرفتـه شـدگـان كـه 
ــون نباشـد، مجـازند  ميانگين نمرات آزمون كتبي آنها،كمتر از ٧٥ درصد ميانگين كل سه نفر اول آزم
ـــاضي و فــيزيك  بـدون طـي دوره كارشناسـي ارشـد،مسـتقيماً در امتحـان ورودي دوره دكـتراي ري
مؤسسات آموزش عالي∗∗ شركت كنند، امتحان ورودي اين داوطلبان همانند امتحان داوطلبــاني اسـت 

كه داراي درجه كارشناسي ارشد مي باشند. 
٢- اين امتياز براي داوطلبان حائز شرايط فوق فقط تا يك سال پس از اعــالم قبولـي در دوره كارشناسـي 

ارشد معتبر است. 
٣- دانشجوياني كه از اين طريــق بـه دوره دكـتراي ريـاضي و فـيزيك راه مـي يـابند، موظفنـد در مرحلـه 
آموزشي، عالوه بر دروس دوره دكتري، دروس اختيــاري دوره كارشناسـي ارشـد را نـيز بـه صـورت 
جبراني بگذرانند مگر آنكه ايــن دروس را پـس از قبولـي در آزمـون ورودي دوره كارشناسـي ارشـد 

گذرانده باشند، در آنصورت انتقال نمره دروس گذرانده شده آنها به دوره دكتري مانعي ندارد. 
تبصره : داوطلباني كه نمره امتحان كتبي آنها در آزمون ورودي دوره دكــتري، در يـك درس يـا بيشـتر از 
دروس الزامي دوره كارشناسي ارشد كمتر از ١٥ (١٥ از ٢٠) باشــد موظفنـد آن درس يـا دروس را نـيز در 

دوره دكتري مجدداً امتحان داده يا به صورت جبراني بگذرانند. 
٤- در صورتي كه داوطلب پس از قبولي در آزمون ورودي دوره دكــتري نتوانـد دوره را ادامـه دهـد، بـا 

موافقت كميته تحصيالت تكميلي گروه، مي تواند در دوره كارشناسي ارشد ادامه تحصيل دهد. 

                                                           
ــراي رشـته ريـاضي و جلسـه ٢٩٨ مـورخ ٧٤/٢/١٧ بـراي رشـته فـيزيك، بـه  ∗ اين آئين نامه در جلسه ٢٧٩ مورخ ٧٣/٤/١٢ ب

تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيده است، جهت اجرا ابالغ شده است. 
∗∗ منظور از مؤسسه، دانشگاه يا پژوهشگاه يا يك مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي است. 



 
 


