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  دکتريدر دوره   )استعداد درخشان(  کارشناسی ارشد  بدون آزمون دانش آموختگانفراخوان پذيرش 

 1401-1402 براي سال تحصيلی ايوان کیدانشگاه    (Ph.D)  تخصصی

  تحصيلي  دوره در درخشان استعدادهاي آزمون بدون پذيرش نامه آيين" اجراي راستاي دردر نظر دارد،  دانشگاه ایوان کی     

  وزارت   18/4/93  مورخ  67272/21  شماره  نامه  آيين  ،"درخشان  استعدادهاي  هدايت  شوراي  93/ 3/ 27  مورخ  جلسه  مصوب  دكتري

 كارشناسي ارشد ممتاز  از بين دانش آموختگان  ،    16/12/93  مورخ  237200/21  شماره  به  آن  اصالحيه  و  ”فناوري  و  ،تحقيقات  علوم

  براي   ،به شرح زير  (Ph.D)دكتري تخصصيرشته    3  در  آزمون  در  شركت  بدون  و  مصاحبه  سوابق،  بررسي  با  ،واجد شرايط زير

 جذب نمايد.  دانشجو  1401-1402 تحصيلي سال

 مهندسی صنایع گرایش سیستم های کالن  ❖

 مدیریت ورزشی  ❖

 آینده پژوهی  ❖

   شرايط عمومی –الف 

 . ايران اسالمي  جمهوري اساسي قانون در شده شناخته اديان از  يکي يا اسالم مبين دين به اعتقاد -1

 .  ايران  اسالمي جمهوري نظام و اساسي قانون به متعهد  -2

 . ذيصالح  مراجع تشخيص به  تحصيل ممنوعيت  نداشتن  -3

 . د و عدم هواداري از آنهاعدم وابستگي تشکيالتي به احزاب و گروه هاي محارب و ملح -4

  تحقيقات  علوم  وزارت دانشجويان  رفاه صندوق شهريه وام مزاياي از  اعتبار، تأمين صورت در  دانشگاه، اين دانشجويان -5

 . شد خواهند برخوردار فناوري و

 اختصاصی  شرايط -ب

 براي   را  خود  تقاضاي  مي توانند  زير  شرايط  احراز  صورت  در  ،ارشد  كارشناسي  مقطع  پژوهشي  -آموزشي  دوره  دانش آموختگان

 . دهند ارائه  ايوان كي دانشگاه به آزمون بدون دكتري دوره به ورود

  نمره   احتساب  بدون )  باالتر  يا  17  كل  ميانگين  و  پيوسته  كارشناسي  دوره  در  باالتر  يا  16  كل  ميانگين  داراي  بايد  متقاضي -1

 تکميلي دانشگاه ايوان كي( )يا ميانگين همتراز شده مصوب شوراي تحصيالت .باشد ارشد كارشناسي  دوره در( نامه  پايان

 1شيوه نامه اجرايي بند 

الف( براي دانش آموختگان دانشگاه هاي اصفهان،تبريز،تهران،شهيدبهشتي،شيراز،صنعتي اميركبير،علم و صنعت،صنعتي  

 . 13/1اصفهان،صنعتي شريف،عالمه طباطبايي،فردوسي مشهد با اعمال ضريب 
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 . 1/1فاعي و ساير دانشگاه هاي دولتي )به جز بند الف( با اعمال ضريب ب( براي دانش آموختگان دانشگاه هاي غيرانت 

ج( براي دانش آموختگان دانشگاه هاي آزاد واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه هاي پيام نور مراكز استان ها و موسسات  

 08/1با اعمال ضريب  1سطح  غيرانتفاعي

 1نور و آزاد اسالمي با اعمال ضريب د( براي دانش آموختگان ساير موسسات غيرانتفاعي و دانشگاه هاي پيام 

 

 از   قبل  كه  داوطلباني  لذا.  باشد  نگذشته  ارشد  كارشناسي  مقطع  در  متقاضي  آموختگي  دانش  تاريخ  از  سال  2  از  بيش -2

 . نيستند فراخوان  اين در شركت به مجاز ،اند  شده التحصيل  فارغ   13/06/9139

 . كند كسب پيوست  ارزشيابي جدول مطابق مصاحبه و پژوهشي -آموزشي  فعاليتهاي  از امتياز  60 حداقل بايد متقاضي  -3

   برگزيده علمی هاي فعاليت يا  مقاالت ارائه نحوه -ج

  و   بوده  چاپ  پذيرش  گواهي  داراي  يا  شده  چاپ  بايد  و  گرفته  قرار  ارزيابي  مورد  1  شماره  جدول  طبق  شده  ارائه  مقاالت -1

 باشد.  ارشد  كارشناسي تحصيلي  رشته با مرتبط

 .است مقاله شرط و قيد بدون پذيرش  مقاله، پذيرش از منظور: 1 تبصره

 .است الزامي مجله اعتبار گواهي ارائه  -2

 .  باشد ايران صنعتي و علمي هاي پژوهش سازمان تاييد  مورد بايد اختراع ثبت هرگونه -3

  و   كسب  را  جشنواره  دبيرخانه  تاييد  بايد(  سينا  ابن  يا  و  رازي.  فارابي  خوارزمي،)  معتبر  علمي  هاي  جشنواره  برگزيدگان -4

 . نمايند  ارائه

 . نمايند ارائه و كسب را  المپياد  دبيرخانه تاييد بايد دانشجويي علمي المپيادهاي  برگزيدگان  -5

  باشد   اول  نفر  آن،  در  داوطلب  و  بوده  تحصيلي  رشته  با  مرتبط  كه  گرفت  خواهد  قرار  پذيرش  مورد  كتابي  يا  و  اختراع.  مقاله  -6

  مخترع   يا  و  شود  ذكر  رشته  همان  علمي  هيات  اعضاي  از  يکي  يا  و  مشاور  يا  راهنما  استاد   از  بعد  بالفاصله  وي  نام  يا  و

 تعلق  امتيازي آن به  صورت اين غير در باشد؛ علمي كنفرانس  اصلي دهنده ارائه يا و كتاب مسئول نويسنده اختراع، اصلي

 . نميگيرد

  و (  2  شماره  جدول  مطابق)  امتياز  30  حداكثر  آموزشي  امتياز(.  1  شماره  جدول  مطابق)   امتياز  40  حداكثر  پژوهشي  امتياز -7

 مدرک   دارندگان  براي)  متقاضيان  زبان  مدارک  به  امتيازدهي.  است (  3  شماره  جدول  مطابق)  امتياز  30  حداكثر  مصاحبه  امتياز

  و   گيرد  مي  صورت  ذيربط  رشته  علمي   كميته  توسط  امتيازدهي.  گرفت  خواهد  صورت  4  شماره  جدول  مطابق  عيناً(.  زبان

  كسب   3  و  2  ،1  شماره  جداول  با  مطابق  را  مصاحبه  و  پژوهشي  و  آموزشي  فعاليتهاي  از  امتياز  60  حداقل  كه  داوطلباني

 . ميگيرند قرار بررسي اولويت در امتياز ترتيب  به. نمايند

 . شد خواهد اعالم دانشگاه اينترنتي  پايگاه طريق از. مقرر موعد در اوليه شدگان پذيرفته اسامي الزم، هاي بررسي از پس -8

   نكات مهم –د

 داوطلبان با مدارک تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به ثبت نام نمي باشند.   -1
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بررسي و  -2 قابل  باشند  بهداشت( چاپ شده  علوم و  نظر وزارتين  از  اعتبار علمي  )فاقد  ممنوعه  در مجالت  مقاالتي كه 

 امتيازدهي نيستند. 

مه ارائه شده مرتبط با رشته تحصيلي داوطلب  در صورت ارائه تاليف، گردآوري يا ترجمه كتاب بايستي تاليف يا ترج -3

 باشد، در غيـر ايـنصورت امتيازي به آن تعلق نمي گيرد.  

كسب حدنصاب علمي الزم براي پذيرش، كه توسط گروه آموزشي تعيين و مورد موافقت و تصويب دانشگاه قرار گرفته   -4

دانشگاه ملزم به پذيرش داوطلبان برگزيده  است، از شرايط اصلي پذيرش است و در صورت عدم كسب حد نصاب مذكور،  

 علمي نمي باشد.  

تـا   -5 بايستي حـداكثر  پذيرش  در صورت  مربوطه(  ارشد  كارشناسي  دوره  مجاز  مهلت  )در  آخر  نيمسال    31دانشجويان 

از پايان نامه خود دفاع و فارغ التحصيل شوند؛ در غيراين صورت اسامي آنان از فهرست داوطلبان    1401ل  شـهريورماه سـا 

 خواهد شد.   واجـد شـرايط پـذيرش حـذف

به صورت تمام وقت اشتغال به تحصيل خواهند داشت و مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي  نهايي  شدگان    پذيرفته -6

 دانشگاه خواهند بود.  

 .  باشد مي فراهم  مساوي قسط 8 در  دانشگاه مديره هيات و امنا  تأهي مصوبات برابر  دانشجويان شهريه تقسيط امکان -7

دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت   -8

 بار برخوردار خواهند شد . در صورت تامين اعت  قرض الحسنه دانشجويان ايران صندوق 

ها جهت اخذ تسهيالت شهريه با شرايط خاص، مذاكره و امکان بهره مندي از وام شهريه براي دانشجويان    با تعدادي از بانك -9

 فراهم  مي باشد.  

دانشجويان در خوابگاه هاي   -10 اما تالش خود را جهت اسکان  ندارد.  قبال تامين خوابگاه  تعهدي در  اين دانشگاه هيچگونه 

 خصوصي معتبر و مورد تاييد خواهد داشت.  

پذيرش قطعي پذيرفته شدگان منوط به تاييد صالحيت عمومي آنان توسط مراجع ذي صالح مربوط و تاييد نهايي سازمان   -11

  سنجش آموزش كشور مي باشد.  

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب داراي هر يك از شرايط و ضوابط   -12

ه تحصيل او  به دوره دكتري مذكور در اين اطالعيه نبوده است، بالفاصله از ثبت نام و ادام  عمومي و يـااختصاصي ورود

 مقررات با وي رفتار خواهد شد.   ابقجلوگيري مي شـود و مط

و وجه  به مدارک ناقص و درخواست داوطلباني كه واجد كليه شرايط الزامي پذيرش نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد   -13

به دقت مطالعه و در    ؛ لذا اكيدا توصيه مي شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطالعيه راپرداختي نيز قابل استرداد نيست

 ام نمايند.  شرايط ثبت ن هاز احراز كلي انصورت اطمين 

، از  1401ماه سـال    تير   30نتيجه بررسي اوليه درخواست داوطلبان و راه يافتگان به جلسه آزمون شفاهي حتي المقدور تا  -14

 اعالم خواهد شد .  www.eyc.ac.irپايگاه اطالع رساني دانشگاه  طريـق

نيمه متمركز دوره هاي  جلسه آزمون شفاهي برگزيدگان علمي ترجيحاً همزمان با جلسه آزمون شفاهي داوطلبان آزمون   -15

  برگزار خواهد شد و اطالعيه دعوت به جلسه براساس رشته هاي مختلف از طريق پايگاه   1401سال    يدكتري تخصص

 از اين طريق تاريخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه  دشد و داوطلبان بايستي صرفاًاطالع رساني دانشگاه اعالم خواه
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نمايند و دانشگاه مسئوليتي براي اطالع رساني از طرق ديگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاري آزمون شفاهي  

 ان برگزاري مجدد جلسه مقدور نخواهد بود.  راف وي از درخواست پذيرش خواهد بـود و امکبه منزله انص

اطالع رساني    www.eyc.ac.irاطالعات تکميلي در صورت نياز صرفا از طريق پايگاه اطالع رساني دانشگاه به نشاني   -16

ه  خواهـد شـد و داوطلبان بايستي تا زمان اعالم نتايج، اخبار و اطالعيه هاي مربوط را از پايگاه اطالع رساني مذكور مالحظ 

مسئوليتي در قبال اطالع رساني جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان    و پيگيري نماينـد و دانشـگاه

 انصراف آنان تلقي مي شود.  در موعدهايي كه اعالم خواهد شد به منزلـه

   مدارك الزم، مهلت ارسال مدارك و نحوه ارسال -ح

 شرح   به  نياز  مورد  مدارک  ارسال  به  نسبت  1140  سال  ماه  خرداد    25  وقت اداري  پايان  تا  حداكثر  است   الزم  شرايط  واجد  داوطلبان

در قالب يك فايل     @gmail.comPHD.eyc  الکترونيکي  پست  به    M  5حداكثر  حجم  با  و   تهيه  jpgيا    pdf  فرمت  به  را  زير

 .  نمايند ارسالفشرده 

  .رخ تمام رنگي 3× 4 عکس قطعه دو -1

   .ملي تصويركارت -2

 (  ذكور داوطلبان )وظيفه نظام مدرک تصوير -3

 . معدل داراي كارشناسي تحصيلي مدرک تصوير -4

  آموختگان  دانش مختص تحصيل از فراغت تاريخ و دوره معدل داراي ارشد كارشناسي تحصيلي مدرک تصوير -5

 در)دوره  تحصـيل  محـل  دانشـگاه  آموزشـي  امور   مديريت  از  كارشناسي  دوره  سوم   الي  اول  رتبه  گواهي  تصوير -6

 ( رتبـه مربوطه بـودن دارا صـورت

  دارا   صورت  در)  دوره  تحصيل  محل  دانشگاه  آموزشي  امور  مديريت  از  ارشد  كارشناسي  دوره  اول  رتبه  گواهي  تصوير -7

 (  مربوطه رتبه بودن

   كارشناسي دوره  ريزنمرات تصوير -8

  ارشد كارشناسي دوره  ريزنمرات تصوير -9

   نامه  پايان چکيده و اول  صفحه تصوير -10

 (  1فرم )داوطلب اطالعات  ثبت شده تکميل فرم تصوير -11

    معتبر هاي كنفرانس/ترويجي  – علمي /پژوهشي –  علمي مقاالت  يه تاييد گواهي به مربوط تصوير -12

  نشده   چاپ  كنون   تا  كه  پژوهشي  علمي  هاي  مقاله  يا  مقاله  قطعي  چاپ  پذيرش  تاييد  بر  مبني  مجالت  از  نامه  تصوير -13

 .( نيست   قبول قابل وصـول مقاله نامـه: تذكر. )باشند

  –   علمي  مجالت  ساير   و  معتبر  هاي   نمايه  ساير  يا   JCR  فهرست  در  مجله  شدن  نمايه  بر  مبني  تاييديه  گواهي  تصوير -14

 .  باشد مجله اعتبار و بندي رتبه حاوي كه  صالح ذي مراجع از بهداشت يا علوم وزارتين  تاييـد مورد پژوهشي

 (  ايران صنعتي و علمي هاي پژوهش سازمان تاييد  مورد اختراع ثبت گواهي) رسيده ثبت به  اختراع مستندات تصوير -15

  ذي   مراجع  يا  دبيرخانه   از  صادره  گواهي)  معتبر  المپيادهاي  و  المللي  بين  مسابقات  جشنواره،  برگزيدگان  مستندات  تصوير -16

 ( ربط

mailto:PHD.eyc@gmail.com
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 گواهي   و  كتاب  شناسنامه  جلد،  روي  تصوير)  تحصيلي  رشته  با  مرتبط  كتب  گردآوري  يا  تاليف  به  مربوط  مستندات  تصوير -17

 (  ناشـرمربوطه از انتشار

 از  انتشار گواهي و كتاب شناسنامه جلد، روي تصوير) تحصيلي رشته با مرتبط كتب  ترجمه به مربوط مستندات تصوير -18

  (مربوطه  ناشر

     مؤسسه/دانشگاه آموزشي معاون تاييد با عالي آموزش مراكز در تدريس سابقه گواهي تصوير -19

  صالح ذي مراجع از گواهي داراي  يافته، اتمام  تحقيقاتي هاي  پروژه /ها طرح گواهي تصوير -20

ريال)   2.000.000مبلغ       به  مدارک  بررسي  و  نام  ثبت  هزينه  پرداخت  فيش  تصوير -21 ميليون    شماره   حساب  به(  دو 

   ملي ايران.  بانك شعب  كليه در پرداخت قابلملي شعبه ايوان كي   بانك( 0106138197006)

  خواهد   ارسال  شما  براي  دانشگاه  رايانامه  طريق  از  مدارک  رسيد  تاييديه، فوق  مدارک  دريافت  از  پس  ساعت    72  حداكثر -22

 . شد

 . است  الزامي مصاحبه زمان در مدارک رسيد تاييديه و فوق  مستندات و مدارک اصل  ارايه -23

    دانشگاه ايوان كي )بزرگترين  -بلوار آيت اهلل طالقاني - شهر ايوان كي -بعد از پاكدشت -سه راه افسريه-آدرس: تهران 

 غيرانتفاعي شرق تهران(  دانشگاه         

 35918- 99888كدپستي:           023-34521562فاكس:     023-31432تلفن:            www.eyc.ac.ir وبگاه: 

 023-34521579مسئول ثبت نام )آقاي مهندس مشيري(: 

 eyc_uni@كانال رسمي روابط عمومي دانشگاه در تلگرام: 
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 نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي   -1جدول

حداقل  نوع فعاليت رديف

 امتياز 

حداكثر 

 امتياز 

نظر  ارزيابي)طبق  نحوه 

 كميته مصاحبه كننده( 

امتياز  

 مکتسبه

علمي-1-1 1 پژوهشي  -مقاالت 

 )داخلي و خارجي( مرتبط با رشته 

گواهي ثبت اختراع مورد تاييد  -1-2

و   علمي  هاي  پژوهش  سازمان 

 صنعتي ايران 

هاي  -1-3 درجشنواره  برگزيدگان 

بين  معتبر  علمي 

و  رازي  المللي)خوارزمي،فارابي، 

 ابن سينا( 

7 

 امتياز 

40  

 امتياز 

 امتياز   7هر مقاله تا-

گواهي ثبت اختراع بين    -

تا تا    7المللي   5و داخلي 

 امتياز 

و   3برگزيدگي داخلي تا  -

 امتياز  7بين المللي تا 

 

با  -علميمقاالت   2 مرتبط  ترويجي 

 رشته 

  امتياز   3هر مقاله تا امتياز   6 -

مقاالت چاپ شده در كنفرانس هاي   3

 معتبر 

و هر    2خارجي تا  هر مقاله   امتياز   4 -

 امتياز 1مقاله داخلي 

 

تأليف با ترجمه كتاب مرتبط با رشته  4

 تحصيلي

  - امتياز   4 -

تا   امتياز   4 - كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد  5 و بسيار خوب    4عالي 

 امتياز  2تا 

 

  - 40 7 حداقل و حداكثر امتياز قابل محاسبه
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 محاسبه امتيازات آموزشي نحوه  -2جدول شماره

حداكثر  نوع فعاليت رديف

 امتياز 

امتياز   نحوه ارزيابي 

 مکتسبه

محل   6 دانشگاه  كيفيت  و  كل  ميانگين 

و  كارشناسي)پيوسته  دوره  تحصيل 

 ناپيوسته( 

 6 

 امتياز 

دستورالعمل   با  مطابق 

تحصيالت   شوراي  اجرايي 

 تکميلي دانشگاه 

 

محل   7 دانشگاه  كيفيت  و  كل  ميانگين 

ناپيوسته)بدون  ارشد  دوره   تحصيل 

 احتساب نمره پايان نامه(  

مطابق با دستورالعمل اجرايي   امتياز   5

تکميلي   تحصيالت  شوراي 

 دانشگاه 

 

دوره  8 در  تحصيل  مدت  طول 

 كارشناسي

نيمسال كارشناسي    8بيش از   امتياز   3

از   بيش  و  نيمسال    4پيوسته 

امتيازي   ناپيوسته  كارشناسي 

 ندارد

 

دوره  9 در  تحصيل  مدت  طول 

 كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  2نيمسال    3امتياز،   3نيمسال  2 امتياز   3

 نيمسال ا امتياز  4امتياز، 

 

علمي   10 المپيادهاي  برگزيدگان 

 دانشجويي 

تا   4امتياز،رتبه5،  3تا  1رتبه  امتياز   5

رتبه    4،  6 ، 9تا    7امتياز 

رتبه  3   2،  12تا    10امتياز 

 امتياز    1،  15تا    13امتياز،رتبه  

 

  4طيق جدول شماره امتياز   8 داشتن مدرک زبان معتبر  11

   30 جمع
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 امتيازات مصاحبه -3جدول شماره

 حداكثر امتياز       شاخص ارزيابي رديف

علمي   12 مسائل  تحليل  و  تجزيه  در  تسلط 

 وپاسخگويي به سواالت 

 امتياز  3

 امتياز  3 وسعت نظر، نوآوري و كارآفريني 13

 امتياز  3 شخصيت،متانت و نحوه تعامل  14

رشته  15 با  مرتبط  فناورانه  اطالعات  و  نگرش 

 تحصيلي

 امتياز  3

 امتياز  3 انتقال مطالب توانايي فن بيان و  16

اولويت   17 با  داوطلب  پژوهشي  زمينه  همراستايي 

 هاي علمي اعضاي گروه  

 امتياز  15

 30 جمع

 

 همترازي نمرات آزمونهاي ملي و بين المللي زبان انگليسي  -4جدول شماره                              

UTEPT EPT 
MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOFEL 

IBT 

TOFEL 

computer 

TOFEL 

PAPER+ 

TOLIMO 

 

حداكثر 

 امتياز 

100-95 100-95 100-90 0/9-7 120-96 30-250 680-600 
8 

 

94-90 94-90 89-85 9/6-5/6 95-86 
249-232 

 
599-575 7 

89-85 89-85 84-80 4/6-6 85-76 231-213 574-550 6 

84-80 84-80 79-75 9/5-5/5 75-66 212-196 549-525 5 

79-75 79-75 74-70 3/5-5 65-56 195-173 524-500 4 

74-70 74-70 69-65 9/4-5/4 55-46 172-152 499-415 3 

69-65 69-65 64-60 4/4-4 45-36 151-133 474-450 
2 

 

64-60 64-60 59-50 9/3-5/3 35-29 132-113 249-225 1 

 


