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 دانشگاه قم     

 و تحصیالت تکمیلی  یمعاونت آموزش
 گروه استعدادهای درخشان

 
 

درخشان  هایاستعدادبا سهمیه  آیین نامه پذیرش بدون آزمون براساسدانشجو پذیرش  فراخوان

   0911-0011برای سال تحصیلی  (.dPh)دکتری تخصصی  در دوره)برگزیدگان علمی( 
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 رخشاان دوره حصیای د درتاری حیییاد     آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای د"در اجرای دانشگاه قم 

مالالور   262727و    22/26/31مالالور  617622اصالالالهی   و 2131 /21/4مالالور   27676/62شالالماره ابالالال  )

براساس شیوه نامه اجراید اقدام به پذیرش اساتعدادهای درخشاان    حصقیقات و فناوری وزارت ع وم   (61/2/34

 زیار هاای منادرد در جادول    در رشاته  2133 –2422ی د سال اول سال حصیا برای نیم (Ph.d)در دوره درتری 

واجد شرایط حمامد مفاد شیوه نامه  ستبایمد  یاستعدادهای درخشان متقاضد در دوره درتر نمود. ر یهخواهد 

 اجراید این دانشگاه باشند.
 

 مدارک مورد نیاز:

 3×4 * یک قطعه عکس

 *حیویررارت م د )پشت و رو(

 مهحمام صفصات شناسناحیویر * 

 )مشییات فردی  سوابق آموزشد و پژوهشد(درخشان.  استعدادهای آزمون بدون حقاضای پذیرشفرم  حکمیل* 

 و باالتر( 22)معدل  .یید شده دوره رارشناسدأریز نمرات ح و ییدیه مربوط به معدل رلأ* ح

 و باالتر( 27 نام مره پایان)بدون اهتساب ن.دوره رارشناسد ارشد یید شدهأییدیه مربوط به معدل و ریزنمرات حأ* ح

 .های معتبرمدارک مربوط به مقاالت ع مد پژوهشد نمایه شده و سایر گواهدارایه اصل * 

 . الزامی است )آیین نام  استعداد درخشان ذیل(بخش امتیازات پژوهشی 2امتیاز از ردیف شماره  7کسب هداقل  *

نام ، گواهی ثبت اختراع مورد مرتبط با پایان )داشتن هداقل یک مقال  علمی پژوهشی داخلی و خارجی 

المللی بین های علمی معتبریا برگزیدگی در جشنواره ،های علمی و صنعتی ایرانیید سازمان پژوهشأت

 (ابن سیناو  رازی، فارابی، خوارزمی

 .* حوصیه نامه ع مد از حداقل دو نفر از اساحید دوره رارشناسد ارشد

( قبل از آزمون جامع ی رایج رشورهایا معادل آن در سایر آزمون MCHEآزمون ) از 02رسب حداقل نمره * 

 «اختیاری است» -(علوم، تحقیقات و فناوری مطابق با آیین نام  دوره دکتری مصوب وزارت)درتری 
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 تذکرات مهم:

 است بدیهی) د.باش)سراسری( های دولتد دانشگاه نوبت دوم یاروزان  های دورهدر یکد از  فارغ التصییل – 2

 شد( نخواهد بررسی هادانشگاه سایر داوطلبان مدارک

 باشد.ثبت نام در دو رشته دوره درتری امکان پذیر نمد  - 2

ا پست سفارشد به ی 60/26/2131 حاریخ ر یه داوط بان الزم است حمامد مدارک مورد نیاز زیر را حدارثر حا – 3

 – (3131341133)رد پستد  دانشگاه قم –جاده قدیم اصفهان -لغدیر ب وار ا –انتهای ب وار امین  –آدرس: قم 

مطابق با تاریخ های مندرج در ) روز میاحبه رشته مورد نظردرخشان ارسال نمایند و در  هایگروه استعداد

  کشور آموزش سنجش سازمان طریق از دکتری آزمون شدگان معرفی مصاهب  با همزمان – هاجدول زمان بندی مصاهب 

به صورت حضوری به گروه استعدادهای  (گیردصورت می سایت دانشگاه قموب طریق آن متعاقباً از اطالع رسانی   ک

 را دریافت نمایند.ع مد نامه ورود به میاحبه معرفد   و مستندات مدارک در صورت حأییدمراجعه درخشان 

آموزشد و و ضوابط ه مقررات حصییل در دوره درتری حمام وقت بوده و پذیرفته شدگان مشمول ر ی -4

باشند. مطابق مقررات وزارت ع وم  حصقیقات و فناوری  پذیرفته شدگان نهاید م زم به انضباطد دانشگاه قم مد

سپردن حعهد حصییل حمام وقت به دانشگاه برای رل مدت حصییل دوره درتری خواهند بود  لذا داوط ب نباید 

 ر استیدام مصل دیگری باشد.به مؤسسه دیگری حعهد خدمت داشته یا د

های دولتد در صورت پذیرش نهاید باید موافقت بدون قید و شرط ها و دستگاهشاغالن در سازمان تبصره:

 سازمان مربوطه را برای ادامه حصییل حمام وقت ارایه نمایند.

ایط الزم نبوده چنانچه در هر مرح ه از ثبت نام و حصییل مشیص گردد ره داوط ب دارای هر یک از شر  – 5

 مقرراتحصییل وی در هر مرح ه ره باشد ج وگیری به عمل آمده و مطابق  بالفاص ه از ثبت نام و یا ادامه  است

 با وی رفتار خواهد شد.و ضوابط 

 حرحیب اثر داده نیواهد شد.به هیچ عنوان به مدارک ناقص   – 1

 شرایط اختیاصد دانشگاه قم. رعایت – 1

از طریق ، داشتن شرایط عمومی و اختصاصیو داوطلبان بعد از بررسی مدارک  ناموج  ثبت مبلغ   –8

  گردد.دریافت می واریزیفیش  اصل علمی، مصاهب برگزاری  سایت اعالم و روزوب همین 
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  باسمه حعالد                     

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 درخشان استعدادهای آزمون بدون فرم تقاضای پذیرش                          های درخشانگروه استعداد      
 2133-2422 تحصیلیدکتری سال  مقطع ب  ورود برای                                                                  

 الف( مشخصات فردی:

 در قبال بررسی پرونده های ناقص ندارد. های این فرم الزامی است، دانشگاه هیچ مسئولیتیتکمیل کلیۀ قسمت

 ...............................شماره شناسنامه: . .......................................نام پدر:  ............................................................................................................نام و نام خانوادگد : 
 

 .................................مصل حولد:  .............................................................................................................................مصل صدور: 
 

 31........./ ......... /.........حاریخ حولد:   

 .........................وضعیت اشتغال:  ................................. سریال شناسنامه: .....................................................................................................................................رد م د: 
 

 ............................................................................................................................................................................................نشاند پست الکترونیکد: .............

 
 ............................................................................................................................................................................................................................................نشاند دقیق مصل سکونت: 

 ............................................................................................شماره ح فن همراه: . .................................................................................................................شماره ح فن ثابت: 

 

 ....................................................................................................................................................................................................................... عنوان رشت  و گرایش مورد تقاضا:

 
 ب(  سوابق تحصیلی و آموزشی:

 .................................................................................................................................ناسد ارشد: .نام دانشگاه مصل حصییل  رشته و گرایش حصیی د مقطع رارش

 ........................................ حاریخ فارغ التصیی د مقطع رارشناسد ارشد: آموزش مصور  پژوهشد -نوع دوره آموزشد: آموزشد

 ................................................... معدل رل رارشناسد ارشد با پایان نامه: .......................... معدل رل دوره رارشناسد ارشد بدون پایان نامه:

 ......................................................... حعداد سنوات مقطع رارشناسد ارشد: ............................................ درجه و نمره پایان نامه رارشناسد ارشد:

 ................................................... دانشگاه مصل حصییل مقطع رارشناسد: ........................................................ رشته حصیی د مقطع رارشناسد:

 ..................................................... حاریخ فارغ التصیی د مقطع رارشناسد: ....................................................................... معدل رل مقطع رارشناسد:

 ...................................................................طع رارشناسد: حعداد سنوات مق رارشناسد ناپیوسته نوع رارشناسد:رارشناسد پیوسته

 مدرک زبان خارجی -2

 توضیحات تاریخ امتحان نمره اخذ شده نام آزمون

  ......./ ....... /.......31  
  ....... /......./ .......31  

 مدرک معتبر(ها با ارائ  سوابق آموزشی )تدریس در دانشگاه -6

 دانشگاه/مؤسس  سال تحصیلی مقطع نام درس ردیف

     
     
     

 المللی و المپیادهای معتبربرگزیدگان جشنواره، مسابقات بین -1

 سال برگزیده شدن رتب  نام مسابق /جشنواره/المپیاد ردیف

   ....... /......../ ........31 

   ....... /......../ ........31 

   ....... /......../ ........31 

 

 الیاق عکس

 ست.ا الزامد 
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 ج( سوابق پژوهشی:     

 مقاالت چاپ یا پذیرفت  شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی -2
 

 ...................................................... نام نشریه: ............................................................................................................................................ عنوان مقاله: -3

   ISI               ISCنوع نشریه:      

 سایر                    پژوهشد -ع مد
     :ISSN.............................. :شماره و سال انتشار نشریه .................... 

 ................................. صاحب امتیاز/ ناشر: .............................................. رشور: ........................................................................... جه نشریه:در

 ............................. (:Qرحبه بندی نشریه) ........................... ئول:نویسنده مس 21....... /......./ ....... حاریخ شروع اعتبار نشریه:

 .......................... نام شما نفر چندم است: ......................... حعداد نویسندگان: ...................................................................... شماره صفصات:

   

 نام نشریه: ................................................... .................................................................................................................عنوان مقاله: ...................... -2

   ISI               ISCنوع نشریه:      

 سایر                    پژوهشد -ع مد
:ISSN     .............................. .......... :شماره و سال انتشار نشریه.......... 

 .................................صاحب امتیاز/ ناشر:  .......................رشور: ....................... ..................................درجه نشریه: ..........................................

 (: .............................Qرحبه بندی نشریه) .............نویسنده مسئول: .............. 21....... /......./ ....... حاریخ شروع اعتبار نشریه:

 نام شما نفر چندم است: ......................... ...........حعداد نویسندگان: .............. ....................................................شماره صفصات: ..................

 

 نام نشریه: ................................................... ....................................................................................عنوان مقاله: ................................................... -3

   ISI               ISCنوع نشریه:      

 سایر                    پژوهشد -ع مد
ISSN  :    .............................. ............ :شماره و سال انتشار نشریه........ 

 .................................صاحب امتیاز/ ناشر:  رشور: .............................................. ...........................................درجه نشریه: ................................

 (: .............................Qرحبه بندی نشریه) نویسنده مسئول: ........................... 21....... /......./ ....... تبار نشریه:حاریخ شروع اع

 نام شما نفر چندم است: ......................... .....حعداد نویسندگان: .................... ....................................شماره صفصات: ...................................

 

 .............نام نشریه: ...................................... ..................................................عنوان مقاله: .................................................................................... -4

   ISI               ISCنوع نشریه:      

 سایر                    پژوهشد -ع مد
ISSN      :.............................. .................... :شماره و سال انتشار نشریه 

 .................................صاحب امتیاز/ ناشر:  رشور: .............................................. .......................................درجه نشریه: ..................................

 ............(: .................Qرحبه بندی نشریه) نویسنده مسئول: ........................... 21....... /......./ ....... حاریخ شروع اعتبار نشریه:

 نام شما نفر چندم است: ......................... حعداد نویسندگان: ......................... .........................................شماره صفصات: .............................
 

 توج : 
 پژوهشی( و نیز  -ضمیم  نمودن مستندات مربوط ب  مجالت )علمی های جداول باید توسط متقاضی تکمیل شود و در ضمن * کلیۀ قسمت

 باشد.( توسط متقاضی الزامی است. مالک اعتبار درج  و نمای  مجالت، سال چاپ مقال  می Wos، Scopus ،JCR نمای  مجالت ) 
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 بین المللیو  معتبر ملیهای ها و کنگرهارائ  شده در همایش علمی کامل مقاالت -6
 

 

 پوستر نوع ارائه مقاله: سینراند ............................................................................................................................................ ان مقاله:عنو -3

 ...................................................الم  د: ..............................عنوان همایش ع مد معتبر م د و بین

 
 مصل )شهر و رشور(: ................................

 31......./ ........ /........    ش:ه . حاریخ برگزاری 
     02......../ ........ /........حاریخ برگزاری میالدی: 

 
 

 نام شما نفر چندم است: .......................... ................حعداد نویسندگان: .....................

 

 پوستر نوع ارائه مقاله: سینراند ........................................................................................................................................... عنوان مقاله: -3

 .................................................الم  د: ...............................عنوان همایش ع مد معتبر م د و بین

 
 مصل )شهر و رشور(: ................................

 31......./ ........ /........    ش:ه . حاریخ برگزاری 
   02......../ ........ /........حاریخ برگزاری میالدی: 

 
 

 نام شما نفر چندم است: .......................... حعداد نویسندگان: .....................................

 

 پوستر نوع ارائه مقاله: سینراند ............................................................................................................................................ عنوان مقاله: -3

 ...........................................الم  د: .......................................عنوان همایش ع مد معتبر م د و بین

 
 مصل )شهر و رشور(: ................................

 31....../ ....... /.......    ش:ه . برگزاری حاریخ 
   02......./ ....... /.......حاریخ برگزاری میالدی: 

 
 

 نام شما نفر چندم است: .......................... حعداد نویسندگان: .....................................

 

 پوستر نوع ارائه مقاله: سینراند ............................................................................................................................................... عنوان مقاله: -3

 .........................................................................الم  د: ........عنوان همایش ع مد معتبر م د و بین

 

 ....................مصل )شهر و رشور(: ............

 31......./ ........ /........    ش:ه . حاریخ برگزاری 
  02......../ ........ /........حاریخ برگزاری میالدی: 

 
 

 ....................نام شما نفر چندم است: ...... حعداد نویسندگان: .....................................

 

 پوستر نوع ارائه مقاله: سینراند ............................................................................................................................................ عنوان مقاله: -3

 ...............................................................................الم  د: .عنوان همایش ع مد معتبر م د و بین

 
 مصل )شهر و رشور(: ................................

 31......./ ........ /........    ش:ه . حاریخ برگزاری 
  02......../ ........ /........حاریخ برگزاری میالدی: 

. 
 

 نام شما نفر چندم است: .......................... ........................گان: .............حعداد نویسند

 

 توج :

 های جداول )در صورت دارا بودن شرایط( باید توسط متقاضی تکمیل شود. الصاق پرینت مقاالت توسط متقاضی الزامی است.*کلی  قسمت

 ی علوم جهان اسالم ثبت و درج شده باشد و پرینت مربوط ضمیم  باشد، در غیر این صورت فاقدهای داخلی باید در پایگاه استناد*همایش

 باشد.اعتبار می
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 لیف(أکتب )ترجم  یا ت-1
 
 

 حرجمه نوع رتاب: حألیف ................................................................................................................................................عنوان رتاب:  -3

 ............................حعداد صفصات: ................. 21....../ ...... /.......سال انتشار:  ................................................................. :نام انتشارات

 ........................................................................................................................................................................... رر شده روی ج د:نام نویسندگان به حرحیب ذ

 

 حرجمه نوع رتاب: حألیف ................................................................................................................................................عنوان رتاب:  -2

 ........................................حعداد صفصات: ..... 21....... /....../ .......سال انتشار:  ................................................................. :نام انتشارات

 .......................................................................................................................................................................... نام نویسندگان به حرحیب ذرر شده روی ج د:

 

 حرجمه نوع رتاب: حألیف ....................................................................................................................................................عنوان رتاب:  -3

 ...................................حعداد صفصات: .......... 21....... /....../ .......سال انتشار:  ................................................................. :نام انتشارات

 ........................................................................................................................................................................... نام نویسندگان به حرحیب ذرر شده روی ج د:
 

 های ملی و یا تحقیقاتیطرح -4
 

 سمت در طرح سال اجرای طرح کارفرما عنوان طرح ردیف

3   ....... /....../ .......21  

2   ....... /....../ .......21  

3   ....... /....../ .......21  
 

 سئواالت ذیل ب  طور مختصر و روشن پاسخ دهید. لطفاً ب 

حداقل سه مورد از موضوعات حییید مورد عالقه خود را برای ادامه حصییل در مقطع درتری به حرحیب اولویت بنویسید. سعد شود  -3

 موضوعات بسیار حییید باشد.

 استاد مربوط  موضوع تخصصی ردیف

3   

2   

3   
 

 رنید؟د در طول دوره درتری رار خود را مط وب ارزیابد مدبا چاپ چند مقاله ع م -2
 

 مقاله رنفرانس)همایش( بین الم  د پژوهشد -یا ع مد  ISIمقاله 
 

ی درخشان  ضمن آگاهد سهمیه استعدادها مندی از بدون آزمونبهرهمتقاضد ..................... .....................................................آقای/خانم اینجانب 

باشد  رامل از ر یه ضوابط و میوبات فراخوان و اینکه درخواست و ارسال مدارک به منزله پذیرش قطعد در این دانشگاه نمد

ضوابط دانشگاه مجاز است طبق   شوم موارد فوق را در نهایت دقت و صصت حکمیل نموده و چنانچه خالف آن ثابت شودمتعهد مد

 انب رفتار نماید.مقررات با اینج
 

 نام و نام خانوادگی متقاضی                                                                                                                                        

 امضاء و تاریخ                                                                                                                                        
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 0911سال تحصیلی پذیرش بدون آزمون)استعدادهای درخشان( در دوره دکتری  هایگرایش – رشتهجدول 
 

 

 توضیحات زن مرد روزانه گرایش رشته تحصیلی ردیف

 دانشکده حقوق

  + +  - هقوق خصوصی 3

  + +  - هقوق جزا و جرم شناسی 2

  + +  - هقوق عمومی 3

  + +  - هقوق بین الملل عمومی 4

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

  + +  - تفسیر تطبیقی 5

  + +  - ن و هدیثعلوم قرآ 1

  + +  - فق  و مبانی هقوق اسالمی 1

 فلسف  اخالق 8

 

 فلسف

-  + +  

  + +  - فلسف  تطبیقی 9

  + +  - فلسف  و کالم اسالمی 31

33 

 

 

 

3233 

 کالم
 

  + +  کالم اسالمی

 دانشکده فنی و مهندسی

های هیدرولیکیآب و سازه مهندسی عمران 32   + + 
 

های دریاییسواهل، بنادر و سازه دسی عمرانمهن 33   + + 
 

 + +  سازه مهندسی عمران 34
 

 + +  تجارت الکترونیکی مهندسی فناوری اطالعات 35
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