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 سمه تعالي                                                                     اب  
 تحصیلی دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  مقطع فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در 

   1401-1402   تحصیلی برای سال 

 مقدمه  -1

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری ابالغ شده توسط    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بر اساس آیین نامه

شیوه نامه مصوب دانشگاه، از میان متقاضیان واجد شرایط تعداد محدودی را بدون آزمون جهت ورود به    ووزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 پذیرد. می  1401-1402دکتری سال تحصیلی    مقطع

 حداقل شرایط الزم  -2

-دانش 31/6/1401 خیدر صورت عدم دانش آموختگی، حداکثر تا تار ا یبعد از آن باشد و  ای 1/7/99دانش آموختگی متقاضی  خیتار -2-1

 . شود  آموخته

حداقل    -2-2 آزمون    60کسب  بدون  پذیرش  نامه  آیین  ارزشیابی  جدول  مطابق  مصاحبه  و  پژوهشی  آموزشی،  فعالیتهای  از  امتیاز 

دوره تحصیلی دکتری ابالغ شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  و شیوه نامه مصوب دانشگاه. )آیین نامه   در استعدادهای درخشان

 ابل دریافت است( ق  سایت استعدادهای درخشان دانشگاه  و فرمهای  هاآیین نامهبه همراه اصالحات بعدی آن در بخش    مذکور

از  جدول    7کسب حداقل    -2-3 نامه  1امتیاز  علمیآیین  مقاالت  )امتیاز  پژوهشی  امتیازات  اخ-ی مذکور شامل  و  تراپژوهشی، ثبت  ع 

   برگزیدگی جشنواره های علمی معتبر(

آیین نامه مذکور، حداکثر تا    1جدول    1پژوهشی خود را جهت کسب حداقل امتیاز بند  -متقاضیان می توانند مقاالت علمی  -1تبصره  

 تاریخ مصاحبه تحویل دهند.

بدون احتساب نمره  یا باالتر   17  همتراز شدهکل    گینیا باالتر در دوره کارشناسی و میان  16  همتراز شدهداشتن حداقل میانگین کل    -4-2

 پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد. 

  مقطع حداقل میانگین کل در هر  ،    4تا    1جامع و تخصصی سطوح  اِعمال همترازی میانگین کل: برای دانشگاههای     ینحوه   -1تبصره  

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در پیوستِ    مه انسطح بندی دانشگاهها بر اساس    کاهش می یابد.  1مطابق با جدول  

 . شودنامه آمده است، اِعمال میهمین شیوه

 میزان کاهش حداقل میانگین کل در هر مقطع متناسب با سطح دانشگاه    -1جدول  

 میزان کاهش حداقل میانگین کل در هر مقطع   سطح دانشگاه 

 مره ن  1 1دانشگاههای جامع و تخصصی سطح  

 نمره   75/0 2دانشگاههای جامع و تخصصی سطح  

 نمره   5/0 3دانشگاههای جامع و تخصصی سطح  

https://edu.nit.ac.ir/fa/regulation/311/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
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 نمره   25/0 4دانشگاههای جامع و تخصصی سطح  

 بدون تغییر سایر دانشگاههای جامع و تخصصی   

ل  بیا معادل آن در سایر آزمونها( ق  MSRTرا از آزمون زبان )  50الزم به یادآوری است که دانشجویان دکتری باید حداقل نمره    -2تبصره  

 از آزمون جامع دکتری )مطابق با آیین نامه دکتری مصوب وزارت علوم( کسب نمایند. 

 کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی باید جزء دوره های روزانه یا نوبت دوم دانشگاههای دولتی باشد.   مقاطع  -2-5

 شناسی ارشد باید به صورت تمام وقت باشد. کار تحصیل متقاضی در دوره کارشناسی و    -1تبصره  

 مدارک دوره های مجازی، نیمه حضوری و غیرحضوری مورد پذیرش نخواهد بود.   -2تبصره  

 دوره تحصیلی متقاضی در دوره کارشناسی باید کارشناسی پیوسته باشد.   -3تبصره  

 باید رعایت شوند.   2ر کدام در جدول  ی هرشته های دکتری دارای ظرفیت و مدرک کارشناسی ارشد مورد قبول برا   -2-6

 نحوه ثبت نام  -3

امکان پذیر    http://golestan.nit.ac.irثبت نام فقط از طریق تارنمای سامانه گلستان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به آدرس    -1-3

 است. 

اید از طریق لینک موجود در سامانه گلستان )طبق شکل زیر( نسبت به ورود اطالعات اولیه و  ن بی ثبت نام اولیه، داوطلبادر مرحله -3-2

دکتری را    مقطع-استعداد درخشان  متقاضی سهمیهآزمون،    عنوانثبت کلمه کاربری و گذر واژه اقدام نمایند. داوطلبان باید در قسمت  

 انتخاب نمایند )طبق شکل زیر( 

 

http://golestan.nit.ac.ir/
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اند، وارد  ای که در ثبت نام اولیه انتخاب نموده ن پس از خروج از سامانه، باید بار دیگر با نام کاربری و گذرواژه برادر مرحله بعد، کار  -3-3

این مراحل باید    سامانه شده و به ورود اطالعات فردی، آموزشی و پژوهشی و همچنین انتخاب رشته و گرایشهای مورد نظر خود بپردازند.

قیق انجام شده و به تایید داوطلب برسد. در نهایت داوطلب می تواند گواهی انجام ثبت نام را از سامانه  ت دبه صور صفحه بعد   طبق شکل

 اخذ نماید. 

 

داوطلبان باید در انتخاب رشته و گرایش حتما با توجه به مدرک کارشناسی ارشد خود بر اساس مدرک کارشناسی ارشد مورد قبول   -3-4

 عمل نمایند.   2در جدول  ها  برای هر کدام از رشته/گرایش 

شود و ثبت نام در آن به منزله واجد  داوطلبان باید دقت کنند که در حال حاضر سامانه گلستان تنها برای انتقال مدارک استفاده می  -3-5

را به    2و نحوه انتخاب رشته در جدول    2شرایط بودن متقاضی نمی باشد. در نتیجه داوطلبان باید حداقل شرایط الزم ذکر شده در بند  

 ند. دقت رعایت نمای

ثبت  با توجه به اجباری بودن بارگذاری تعدادی از مدارک در سامانه مذکور بهتر است داوطلبان تصویر مدارک و تمهیدات زیر را برای  -3-6

 نام از پیش آماده نمایند: 

 تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی   -الف

 فایل یک قطعه عکس جدید داوطلب  -ب

 کارشناسی )و کارشناسی ارشد در صورت وجود(    دورهتصویر مدرک و یا گواهی موقت    -ج

 های کارشناسی و کارشناسی ارشد تصویر ریزنمرات دوره  -د

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در    امتیازات پژوهشی  تصویر تمام مستندات الزم برای اختصاص امتیاز در جدول  -ه

 آماده شوند(   rarیا    zipپژوهشی مذکور باید به صورت فشرده و با فرمت    دوره تحصیلی دکتری )تمام فایلهای مستندات

 ریال بابت هزینه ثبت نام از طریق سامانه گلستان   1،000،000پرداخت الکترونیکی    -و

   در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد )اختیاری( 3تا    1تصویر گواهی کسب رتبه      -ز



4 

 

باشد. فایل مذکور در بخش  فایل کاربرگ مشخصات مقاالت متقاضی    -ک نامهکه به صورت تایپ شده تکمیل شده    و فرمهای   هاآیین 

 . قابل دریافت است  سایت استعدادهای درخشان دانشگاه

 مدرک زبان معتبر )اختیاری(   -ل   

 تاریخ ثبت نام  -4

پایان یابد و پس از آن ارسال مدارک و یا ثبت نام از طریق سامانه    1401/ 3/ 31عملیات ثبت نام توسط داوطلبان باید حداکثر تا تاریخ  

 خواهد بود. نممکن  

 مصاحبه  -5

ب نسخه  ایدداوطلبان  اعالم خواهد شد،  دانشگاه  تارنمای  از طریق  مصاحبه  برای  که  تاریخی  تمام مستندات  در  فیزیکی  ی 

 ی کارشناسی ارشد خود را به همراه داشته باشند. ی دوره و پایان نامه   6-3بارگذاری شده در بند  

 

 011-35501205دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شماره تماس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.nit.ac.ir/fa/regulation/309/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
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و مدرک کارشناسی   استعدادهای درخشان  دکتری  پذیرش سهمیهی دکتری دارای ظرفیت  رشته ها    -2شماره    جدول   

 ارشد مورد قبول برای هر کدام 

 

 ردیف رشته  رشته کارشناسی ارشد مورد قبول ظرفیت 

 دانشکده علوم پایه 

 1 آنالیز-ضمح ریاضی تمام گرایشها-ریاضیات و کاربردها  1

 دانشکده مهندسی مواد و صنایع 

 مهندسی مواد: کلیه گرایشها 1

 نانو فناوری: نانو مواد

 مهندسی مکانیک: ساخت و تولید و جامدات 

 2 مهندسی مواد و متالورژی

 دانشکده مهندسی مکانیک

ی ساخت و تولید و طراح-مهندسی مکانیک 1

 کاربردی

 3 ساخت و تولید –مهندسی مکانیک 

ساخت و تولید و طراحی -ندسی مکانیکمه 1

 کاربردی

طراحی کاربردی زمینه  –مهندسی مکانیک 

 دینامیک کنترل و ارتعاشات 

4 

 5 تبدیل انرژی –مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی –مهندسی مکانیک  1

طراحی  -مهندسی مکانیک 1

)تبدیل  جامدات)کاربردی(،سیاالت

تولید،  انرژی(،هوافضا، مکاترونیک، ساخت و 

 عماری کشتی و روباتیک م

طراحی کاربردی زمینه مکانیک   –مهندسی مکانیک 

 جامدات

6 

 دانشکده مهندسی برق

 کامپیوتر مهندسی الکترونیک،-برق مهندسی 1

 مهندسی  مصنوعی، هوش و سخت افزار

 سیستم -مخابرات

  یمدارها یشهایدر گرا ) الکترونیک -مهندسی برق

 (تالیجید کیالکترون ستمیو س کیالکترون مجتمع

7 

 8 یدانمخابرات م –مهندسی برق  مخابرات -سی برقندمه 1

 9 مخابرات سیستم -مهندسی برق مخابرات -هندسی برقم 1

 کیالکترون یشهایدر گرا) قدرت  –مهندسی برق  قدرت-مهندسی برق 1

 (قدرت یستمهای و س یکیالکتر ینهایماش  قدرت و

10 

 11 کنترل -مهندسی برق  کنترل -مهندسی برق  1

 -برق مهندسی بیوالکتریک،-پزشکی  مهندسی 1

 گرایش کامپیوتر مهندسی سیستم، مخابرات

 -برق مهندسی افزار، نرم و مصنوعی هوش

 سیستم-لکترونیکا مهندسی نترل،ک

 12 بیوالکتریک -مهندسی پزشکی 

 دانشکده مهندسی شیمی

 13 بیوتکنولوژی   -مهندسی شیمی بیوتکنولوژی   -مهندسی شیمی 1

فرآیندهای جداسازی و  -مهندسی شیمی 2

 ترموسینتیک 

 14 مهندسی شیمی 
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 اندانشکده مهندسی عمر

  ،سازه سازه دریایی، سازه -عمران مهندسی 1

 و ژئوتکنیک زلزله هیدرولیکی،

 15 سازه -مهندسی عمران 

،سازه   سازه دریایی، سازه -عمران مهندسی 1

 و ژئوتکنیک زلزله هیدرولیکی،

 16 زلزله -مهندسی عمران 

،سازه   سازه دریایی، سازه -عمران مهندسی 1

 و ژئوتکنیک زلزله هیدرولیکی،

 17 دریایی   سازه -مهندسی عمران

،سازه   سازه ،دریایی سازه -عمران مهندسی 1

 و ژئوتکنیک زلزله هیدرولیکی،

 18 ئوتکنیکژ -مهندسی عمران

راه و ترابری یا برنامه ریزی  -مهندسی عمران 1

 حمل و نقل

 19 راه و ترابری –مهندسی عمران 

بهداشت  مهندسی محیط زیست،-عمران 1

 محیط و مهندسی شیمی 

 20 محیط زیست –مهندسی عمران 

 



درکلمعحطس يروحمزارت  یماسا هتسدتیرومأم 
( ابفلا فورح  بیترت  هب  )

یللملا1 نیب 

، يرواّنف ملع و  هعسوت 

شناد و ياهزرم  شرتسگ 

ياه شلاچ  عفر  هب  کمک 

یلم

عماج
، نارهت سردـم ، تیبرت  زیربـت ، ناهفـصا ،  : هاگشناد

دهشم یسودرف  زاریش ، یتشهب ، دیهش 

یصصخت
، ریبـکریما یتعنـص  ناهفـصا ، یتـعنص  هاگـشناد :

، فیرش یتعنص  یسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  یتعنص 

ناریا تعنص  ملع و  یئابطابط ، همالع 

یلم2

شهوژپ و شزومآ ، هعسوت 

عفر هب  کمک  يرواّنف و 

یلم ياه  شلاچ 

عماج

، دنجریب انیس ، یلعوب  (س ،) ءارهزلا هیمورا ،  : هاگشناد

ناتسیس نانمس ، ناجنز ، هاشنامرک ، يزار  یمزراوخ ،

نارمچ  دیهش  نامرک ، رنهاب  دیهش  ناتـسچولب ، و 

دزی ناردنزام ، نالیگ ، ناشاک ، زاوها ،

یصصخت

یتعنـص  لـباب ، یتعنـص  زیربت ، دنهـس   : هاگشناد

مولع ناجنز ، هیاـپ  مولع  زاریـش ، یتعنـص  دورهاـش ،

 ... هاگشناد عمتجم / هسسؤم / مرتحم  سیئر 

؛ مارتحا مالس و  اب 
شیامآ رب  مکاح  یئارجا  طـباوض  اهتـسایس و  هدام 3  يارجا  رد  دـیتسه ، رـضحتسم  هک  هنوگنامه 

رد یگنهرف و  بالقنا  یلاـع  ياروش  بوصم 94/12/18  شیامآ ) حرط  هب  موسوم   ) یلاع شزومآ 
مالعا البق  هک  یتلود  یلاع  شزومآ  ياه  هسـسؤم اه و  هاگـشناد يدنب  حطـس حرط  لوا  هلحرم  همادا 
تارظن زکارم و  دروخزاب  تفایرد  زا  سپ  هک  دـناسر ؛ یم عالطا  هب  یتقوشوخ  لامک  اـب  دوب ، هدـیدرگ 

هب تاعالطا  تاسـسؤم ، رثکا   unirank.msrt.ir هناماس يزادـنا  هار يریگ و  لکـش یحالـصا و 
رظن رد  اب  دـیدج و  طیارـش  رد  يدـنب  حطـس ماظن  هیلوا ، تاعلاطم  زا  سپ  هئارا و  ار  دوخ  هدـشزور 
یلاع شزومآ  زکرم  هسـسؤم و  دودح 120  هعسوت ، مشـش  همانرب  هصاخ  یتسدالاب  دانـسا  نتفرگ 

مرتـحم ناـسیئر  ةدـنزرا  يراـکمه  زا  رکـشت  نمـض  ساـسا و  نیا  رب  .دـنتفرگ  رارق  یـسررب  دروم 
شزومآ شیامآ  داتس  بیوصت  بسح  یئاهن ، هجیتن  هلیسونیدب  یلاع ؛ شزومآ  تاسسؤم  اههاگشناد و 

د: وش یم مالعا  یصصخت  عماج و  هتسد  ود  رد  ریز و  لودج  حرش  هب  یلاع 

2/178978
1396/08/07

لاغتشا دیلوت و  يارب  دیما  ریبدت و 

يریگیپ هرامش 
7436694



رنه ناگرگ ، یعیبط  عبانم  يزرواشک و 

يا3 هقطنم

یناسنا يورین  تیبرت 

، صصختم سانشراک و 

ياهزاین ِتیولوا  اب 

عفر هب  کمک  يا و  هقطنم

هقطنم یلم و  ياه  شلاچ 

يا

عماج

ینیمخ ماـما یللملا  نیب دروـنجب ، مـالیا ، كارا ،  : هاگشناد

، لـباز ناـغماد ، سراـف ، جــیلخ  يراوزبـس ، مـیکح  هر ،) )

، ناتسرل ناتسلگ ، ناتـسدرک ، مق ، یندم ، دیهـش  درکرهش ،

جوسای ناگزمره ، ناجنسفر ، جع ) ) رصع یلو

یصصخت

، هتفرشیپ يرواّنف  یتعنص و  یلیمکت  تالیـصحت  : هاگشناد

عبانم يزرواـشک و  راـهباچ ، ییاـیرد  مولع  يدروناـیرد و 

یعیبط عبانم  يزرواشک و  مولع  ناتسزوخ ، نیمار  یعیبط 

یمالـسا رنه  رهـشمرخ ، ییاـیرد  نونف  موـلع و  يراـس ،

ناهفصا رنه  زیربت ،

یلحم4

یناسنا يورین  تیبرت 

صصختم سانشراک و 

یلحم و ياهزاین  ِتیولوا  اب 

ياه شلاچ  عفر  هب  کمک 

یلحم

عماج
تبرت يدرجورب ، یمظعلا  هللا  تـــیآ  : هدکشناد / هاگشناد

ریالم هغارم ، (س ،) هموصعم ترضح  مرهج ، هیردیح ،

یصصخت

، هــیمورا یتعنــص  كارا ، یتعنــص   : هدکشناد / هاگشناد

یتعنص  لوفزد ، روپاش  يدنج  یتعنص  دنجریب ، یتعنص 

ینف هاشنامرک ، یتعنص  مق ، یتعنص  ناهبهب ، ءایبنالا  متاخ 

، ناچوق نیون  ياه  يرواّنف یسدنهم  ناگیاپلگ ، یسدنهم  و 

زاریش رنه 

: تاظحالم
یبایزرا حطس 4  رد  تسا ، هدشن  ظاحل  قوف  يدنب  حطس  ماظن  رد  اهنآ  یماسا  هک  یلاع  شزومآ  زکارم  تاسسؤم و  ریاس  - 1

.دنوش یم 
هب یبایتسد  دوجوم و  تیعضو  زا  عالطا  تهج  هدش ، يدنب  حطس  تاسـسؤم  زا  کی  ره  همانـسانش  کیدزن  هدنیآ  رد  - 2

.دش دهاوخ  مالعا  هطوبرم  هسسوم  هب  امیقتسم  رتالاب  حطس  هب  اقترا  يارب  رثوم  ياهریسم 
یم رارق  هاگشناد  نامه  يدنب  حطـس  لومـشم  دنوش ، ماغدا  یهاگـشناد  زکارم  ریاس  رد  لیلد  ره  هب  هک  یتاسـسؤم   - 3

.دنریگ
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روشک یلاع  شزومآ  رتشیب  يالتعا  تهج  رد  ار  مرتحم  ناراکمه  رگید  یلاعبانج و  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  نایاپ ، رد 
.میامن یم تلأسم 

 : تشونور
راضحتسا تهج  نینواعم  ياروش  ءاضعا   - 1

عالطا تهج  یشزومآ  تنواعم  هزوح  ناریدم   - 2
یضتقم مادقا  عالطا و  تهج  یمومع  طباور  مرتحم  لکریدم   - 3

مزال مادقا  عالطا و  تهج  ناگداز  بحم  رتکد   - 4
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
رساین یتعیرش  یبتجم 

یشزومآ نواعم 


