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 بسمه تعالی

  ارزیابی تخصصیدانشگاه تربیت مدرس در خصوص مرحله  3شماره اطالعیه 

  5331سال دوره های دکتری تخصصی  آزمون نیمه متمرکز

 ( 7/2/5331: تاریخ انتشار ) 

دو مرحله  د، پذیرش دانشجو دراین آزمون شامل اجرای فراین (Ph.D )با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری 

و مصوبات شورای این  7/3/39مورخ  53577/55امه ابالغی شماره نق با آیین ابای خواهد بود که اجرای این مرحله مط

مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش . صورت خواهد گرفتدانشگاه 

ن است که توسط دانشگاههای پذیرنده ال بررسی سوابق علمی داوطلبآموزش کشور انجام می گیرد و مرحله دوم آن شام

  .در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطالع داوطلبان می رساند. دانشجو صورت می گیرد

این  5331دکتری سال های دوره نیمه متمرکز آزمون ( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در 

ست مطالب این اطالعیه را با دقت مطالعه کرده و با اطالع کامل از شرایط و ضوابط نسبت به ثبت نام ا گاه ضروریدانش

مدارک الزامی، دریافت گواهی انجام ثبت نام در مهلت اعالم شده در این اطالعیه اقدام و سپس در قالب  بارگذاریالکترونیکی، 

ارزیابی )آزمون مرحله دوم جدول زمان بندی اعالم شده در ذیل این اطالعیه نسبت به ارائه مدارک الزم و شرکت در 

 .اقدام نمایند( تخصصی

  پذیرش شرایط و ضوابط -5

شرکت داوطلبان در این مرحله صرفا بر اساس اطالعات و مدارک ان تاکید می شود که به کلیه داوطلب 

 2و  5شماره و ضوابط و توضیحات مذکور در دفترچه  کلیه شرایط احراز ،لذا. خوداظهاری آنان انجام می شود

این  بعدیو مندرجات این اطالعیه و اطالعیه های سازمان سنجش  5331دکتری سال  نیمه متمرکزآزمون 

مغایرتی هرگونه نباشد و یا الزامی و چنانچه داوطلبی واجد شرایط و ضوابط برای داوطلبان الزامی است دانشگاه 

وی وجود داشته باشد مسئول عواقب آن است و در صورت قبولی در هر مرحله ای از و اصالت مدارک در اطالعات 

  .تحصیل باشد به تحصیل وی خاتمه داده می شود

توسط ( سنجش علمی)داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول  : حد نصاب دانشگاه (5-5

سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده اند، در صورت دارا بودن 

سازمان سنجش آموزش کشور درج که بر روی سایت آنان کد رشته محل انتخابی  مطابق کارنامهدانشگاه حدنصاب 

 "( بخش آموزش) تربیت مدرسدانشگاه وبگاه  "با مراجعه به  53/2/31تا  51/2/31می توانند از تاریخ  خواهد شد

. ثبت نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایندانجام نسبت به  (http://www.modares.ac.ir)به نشانی 
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بدیهی است منحصرا داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه 

شایان ذکر است حد نصاب الزم  .نمایند که با توجه به کارنامه مذکور دارای حدنصاب در آن کدرشته محل باشند

 01درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط  71دارای سهمیه ایثارگر برای داوطلبان 

 .حد نصاب اعالم شده برای داوطلبان آزاد می باشد که وضعیت آنها در کارنامه درج شده است درصد

روزانه، نوبت )یلی این دانشگاه دارای ظرفیت پذیرش است به تفکیک دوره های تحصفهرست رشته گرایش هایی که 

همراه با ( برحسب دانشکده ها) 51-5الی  5-5ول شماره ادر جد( دوم و بورس اعزام به خارج دانشگاه تربیت مدرس

در ( ارزیابی تخصصی)داوطلبان ثبت نام و شرکت در آزمون مرحله دوم . مربوط مشخص شده است "کدرشته محل"

گاه در کدرشته امتحانی مربوطه را کسب کرده باشند، در غیر هر کدرشته محل این دانشگاه باید حدنصاب دانش

 . نخواهند بود( ارزیابی تخصصی) اینصورت مجاز به ثبت نام و شرکت در مرحله دوم آزمون 

و  کشاورزی ،ای مدیریت و اقتصاد، حقوقدانشکده ه های در کلیه رشته گرایش: دانشگاه یارزیابی تخصصروش  (5-2

و  (از چند ماده دروس دوره کارشناسی ارشد)ترکیبی از آزمون کتبی اختصاصی به صورت ارزیابی تخصصی  هنر

اطالعات الزم در خصوص مواد . این اطالعیه انجام می شود 0-5انجام و پذیرش نهایی طبق بند آزمون شفاهی 

این  9-2الی  5-2رشته گرایش های دارای آزمون کتبی اختصاصی در جداول شماره مربوط در امتحانی و ضرایب 

علوم  علوم انسانی، علوم پایه،دانشکده های های در کلیه رشته گرایش ارزیابی تخصصی . اطالعیه مشخص شده است

ان فنی و مهندسی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمرعلوم زیستی، ریاضی، 

بررسی سوابق )صرفا از طریق آزمون شفاهی  دریایی و علوم منابع طبیعی و و محیط زیست، مهندسی مکانیک

 . این اطالعیه انجام می شود 0-5انجام و پذیرش نهایی طبق بند ( یعلم آموزشی و پژوهشی و مصاحبه

 توضیحات مهم در خصوص روش ارزیابی تخصصی (5-3

  اعم از روزانه، نوبت دوم و ) صرفا یک آزمون کتبی یا شفاهی برای ورود داوطلبان کدرشته محل های کلیه دوره ها

 . در هر رشته گرایش دانشگاه برگزار می شود( بورس اعزام به خارج دانشگاه تربیت مدرس 

  ز به ثبت ان واجد شرایط صرفا مجاوطلبدازمون کتبی هستند ، آ ه دارایکدر آن دسته از رشته گرایش های دانشگاه

برای کلیه دوره ها ی روزانه، نوبت دوم و بورس اعزام به خارج )گرایش امتحانی / نام برای شرکت در آزمون یک رشته

مهندسی مکانیک و بیوسیستم و مکانیزاسیون "و  "معماری"گرایش های / لیکن داوطلبان رشته . هستند (

 .مجموعه ثبت نام نمایند دو گرایش امتحانی مربوط به این/ ر آزمون دو رشته می توانند برای شرکت د "کشاورزی

  گرایش های دانشگاه که دارای آزمون شفاهی هستند داوطلبان واجد شرایط صرفا مجاز به / در آن دسته از رشته

دوم و بورس اعزام به برای کلیه دوره ها ی روزانه، نوبت )حداکثر دو رشته گرایش امتحانی ثبت نام برای شرکت در 

 .هستند( خارج
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احراز "مشروط به نهایی ثبت نام پذیرفته شدگان  :پذیرفته شدگان آن توسطزبان معتبر و مهلت ارائه مدرک  (5-4

حدنصاب زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر و ارائه آن تا پایان نیمسال اول 

 . است "تحصیلی

 ارزیابی تخصصی –سال قبل از زمان شروع ثبت نام در مرحله دوم  2حداکثر تا  :تاریخ اعتبار آزمون

 مدارک زبان معتبر
MSRT 

(MCHE) 
IELTS 

Academic 
TOEFL 

IBT 
TOEFL 

Computer 

TOEFL 

PAPER+TOLIM

O 

حد اقل نمره قابل 

 قبول
01 9 30 533 911 

باشد ولی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی در صورتی که پذیرفته شده به صورت مشروط ثبت نام شده : تبصره

 .معتبر به شرح جدول فوق در حداکثر مهلت ارائه آن نشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می گردد

های علمی  برای آشنایی بیشتر با استادان این دانشگاه و اطالع از فعالیتداوطلبان  : های تحقیقاتی انتخاب زمینه (5-1

مدیریت برنامه ریزی، گسترش و "زیرشاخه در  "زمینه های تحقیقاتی" لینکد به نتوان آنان میو تحقیقاتی 

موضوع رساله )در هر حال زمینه تحقیقاتی . دنمراجعه نمایتربیت مدرس  وبگاه دانشگاه شبخش آموز ،"بازنگری

شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان تعیین خواهد  پذیرفته( دکتری

 . برای آنان ایجاد نمی کنددر این خصوص شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی 

معتبر در ( های)موظف به ارائه گواهی  ،تقاضی استفاده از سهمیه مربی گردیده اندداوطلبانی که م:  سهمیه مربی (5-6

منحصرا مربیانی که واجد شرایط و ضوابط وزارت علوم تحقیقات و الزم به توضیح است . این خصوص می باشند

 مجاز به استفاده از سهمیه مربی در آزمون ورودی دکتری ،فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور باشند

“Ph.D.” (نیمه متمرکز ) مربی  پذیرش آن دسته از دانشجویانی که با استفاده از سهمیه .می باشند5331سال

مصوب هیات شوند مشروط به انعقاد قرارداد آموزشی با دانشگاه محل خدمت و پرداخت هزینه تحصیلی  پذیرفته می

در ابتدای تحصیل و هنگام عقد آن % 11که  می باشدبه شرح ذیل گرایش مربوط /شگاه حسب رشتهامنای دان

 .اخذ می شود دو سال پس از شروع تحصیلباقیمانده % 21و  یک سال پس از شروع تحصیل% 21، قرارداد

  ( میلیون ریال سیصد)ریال  31101110111 :حقوق و علوم انسانی، مدیریت واقتصادرشته گرایشهای دانشکده های

 .می باشد

  می باشد ریال (یونلمی سیصد و پنجاه) 31101110111: علوم ریاضی های علوم پایه، گرایش های دانشکده رشته.  

  مهندسی  ،مهندسی شیمی ،مهندسی برق و کامپیوتر ،فنی و مهندسی، زیستیعلوم های گرایش های دانشکده رشته

 ،هنر و معماری ،کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی مهندسی مکانیک، ،مهندسی صنایع ،عمران و محیط زیست

  .می باشد ریال (یونلمی چهارصد) 91101110111: 

مبالغ شهریه های فوق بر اساس مصوب هیات امنا در سال جاری افزایش یابد و در صورت افزایش ممکن است  :5تبصره 

 .مربوطه مالک پذیرش قطعی داوطلبان خواهد بودو ابالغ آن قبل از شروع سال تحصیلی هزینه 
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شرکت در مصاحبه آزمون نیمه ل هنگام ثبت نام در سیستم جهت ارائه مدارک ذی، مذکور احراز شرایط دارا بودن و داوطلبان در صورت

در هر ، در غیر اینصورت .هستند« مربی»مجاز به استفاده از سهمیه به شرح فوق  و انجام تعهدات مالی 5331متمرکز دکتری سال 

 . خاتمه داده می شودآنان د به تحصیل نباشکه تحصیل /پذیرشمرحله ای از 

 در آزمون دکتری نیمه متمرکز ( ذیل اطالعیه 9فرم شماره )« مربی»تایید شده مخصوص استفاده از سهمیه  فرم

 5331سال 

  یا هیأت ممیزه منصوب وزارت علوم، اولین حکم استخدام رسمی آزمایشی ممهور توسط هیأت ممیزه مرکزی

 تحقیقات و فناوری در دانشگاه یامؤسسه آموزش عالی ذیربط

 آخرین حکم استخدامی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ذیربط 

  تائیدیه صالحیت عمومی داوطلب، صادره از هیات مرکزی گزینش استاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

لذا  ،به شرح زیر است گرایش مشروط به پرداخت شهریه در هر رشتهداوطلبان این پذیرش  :نوبت دومدوره های  (5-7

 .نمایند دارند از ثبت نام و شرکت در مصاحبه خودداریرا نپرداخت شهریه  تواناییمقتضی است داوطلبانی که 

تخصصی دانشگاه فرم برای ثبت نام و شرکت در مرحله ارزیابی که داوطلبان این دوره ها ملزم هستند  :نکته مهم 

تکمیل و  7-2 را مطابق بند( ذیل این اطالعیه  3فرم شماره ) هزینه تحصیل / مخصوص تعهد پرداخت شهریه 

در شرکت در مرحله ارزیابی تخصصی  ثبت نام برای در غیر این صورت مجاز به ،اری نمایندهنگام ثبت نام بارگذ

 . بود دوره های نوبت دوم نخواهند یکدرشته محل ها

  و پانصد ) 19101110111:، حقوق علوم انسانی، مدیریت واقتصاد های مربوط به گروه های آموزشی،گرایش رشته

 .ریال می باشد (میلیونچهل 

 و هنر های مربوط به گروه های آموزشی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی گرایش رشته :

 .می باشد ریال (یونلمی ششصد و شصت) 00101110111

ممکن است مبالغ شهریه های فوق بر اساس مصوب هیات امنا در سال جاری افزایش یابد و در صورت افزایش  :5تبصره 

 .و ابالغ آن قبل از شروع سال تحصیلی هزینه مربوطه مالک پذیرش قطعی داوطلبان خواهد بود

ضروری . کل شهریه را پرداخت نمایند درصد1/52پذیرفته شدگان بایستی برای هر نیمسال تحصیلی به میزان : 2تبصره 

این مبلغ به هنگام ثبت نام غیرحضوری، قبل از انتخاب واحد و به صورت الکترونیکی و مابقی  درصد 0است که حداقل 

 .پرداخت گردد( حداکثر تا دو و نیم ماه پس از شروع در نیمسال تحصیلی )در طول همان نیمسال ( درصد 1/9)آن 

 .شد بالغ شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو در هر مقطع زمانی به هیچ وجه مسترد نخواهدم: 3تبصره 

صورت روزشمار محاسبه و از ه نیمسال ب 3نیمسال تحصیلی می باشد و شهریه مازاد بر  3شهریه های فوق برای : 9تبصره 

ودی، حذف اضطراری و نظایر آن براساس درضمن میزان شهریه دروس جبرانی، مرد. دانشجویان دریافت خواهد گردید

 .صورت جداگانه محاسبه و دریافت می شوده شهریه دروس تک درس و ب

  :نحوه پذیرش نهایی (5-8

در رشته محل هایی که مرحله دوم ارزیابی تخصصی شامل آزمون کتبی اختصاصی و آزمون شفاهی است،  (الف

طبق برنامه زمانبندی مندرج در این اطالعیه هستند، تمامی داوطلبان ملزم به شرکت در آزمون کتبی اختصاصی 
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طبق ارزیابی پس از برگزاری آزمون کتبی کارنامه داوطلبان استخراج و به آنان اعالم می شود و صرفا داوطلبانی که 

و امتیاز حاصل از بررسی مدارک و سوابق تحصیلی، کتبی امتیاز مورد نظر دانشگاه را از آزمون دانشگاه مجموع 

پس از . برای شرکت در مصاحبه علمی حضوری دعوت خواهند شد ،آموزشی و پژوهشی را کسب کرده باشند

آزمون کتبی مجموع باالترین امتیاز را از طبق ارزیابی دانشگاه برگزاری مصاجبه از این داوطلبان افرادی که 

پذیرش  ،کرده باشند ی و مصاحبه علمی حضوری کسبشمدارک و سوابق تحصیلی آموزشی، پژوه، اختصاصی

 .خواهند شد

هایی که مرحله دوم ارزیابی تخصصی فقط شامل آزمون شفاهی است، مدارک و سوابق تحصیلی،  در رشته محل( ب

آموزشی و پژوهشی داوطلبان بررسی خواهد شد و صرفا داوطلبانی که حائز حداقل امتیاز مورد نظر دانشگاه شوند 

پس از برگزاری مصاحبه علمی حضوری از این داوطلبان،  .دعوت خواهند شدبرای شرکت در مصاحبه علمی حضوری 

پژوهشی و مصاحبه علمی  ،باالترین امتیاز را از مدارک و سوابق تحصیلی، آموزشیطبق ارزیابی دانشگاه افرادی که 

   .حضوری کسب کرده باشند، پذیرش خواهند شد

ا حسب کدرشته محل ثبت نامی به شرح فوق با موفقیت به کلیه داوطلبانی که تمامی مراحل ارزیابی تخصصی ر(ج

توجه داشته باشند که پذیرش آنها به صورت مشروط  ،اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرارگیرند

شرایط احراز کلیه  ،آنان توسط مراجع ذیصالح مربوطتایید صالحیت عمومی منوط به  ی و قطعییه و پذیرش نهادبو

ی معتبر مطابق با جدول مربوط سو دانشگاه و ارائه مدرک زبان انگلیو ضوابط الزامی سازمان سنجش آموزش کشور 

در غیر اینصورت پذیرش و ثبت نام مشروط اولیه آنان لغو و . می باشد 5331-30تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 

  .اخراج می گردند

 

 در سامانه الکترونیکی دانشگاه  ثبت نامنحوه  -2

پنجشنبه روز حداکثر تا مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت مناسب  داوطلبان واجد شرایط الزم است

مفاد مندرج در  با رعایت( )گلستان)هنگام ثبت نام الکترونیکی در سامانه جامع دانشگاهی تهیه نمایند و  3/2/31مورخ 

( جز عکس به)اندازه هر یک از فایل مدارک ارسالی . آنها را در محل های مناسب بارگذاری نمایند (اطالعیهاین  "3"بند 

تا پایان روز دو شنبه  51/2/31مورخ  جمعهزمان ثبت نام الکترونیکی از روز  .کیلو بایت کمتر باشد 01نباید از 

در فاصله زمانی مذکور برای کسب اطالع به سایت دانشگاه الزم است داوطلبان و د بود خواه 53/2/31مورخ 

 .مراجعه نمایند(بخش آموزش)تربیت مدرس 

و ( کارت ملی و شناسنامه)در صورت راه یابی داوطلب به مصاحبه علمی ضروری است اصل کلیه مدارک شناسایی : توجه

نه جامع دانشگاهی به همراه کپی آنها در روز نسخه کامل کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در ساما

 .برگزاری مصاحبه ارائه شود

 (jpg: کیلو بایت،نوع فایل 71حد اکثر اندازه -الزامی)رنگی تمام رخ  3× 9یک قطعه عکس  (2-5
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 (jpg: نوع فایل -الزامی )کارت ملی  (2-2

 (jpg: نوع فایل -الزامی )کلیه صفحات شناسنامه  (2-3

 -الزامی است  )ممهور به مهر اداره آموزش وپرورش محل تحصیل باشد گواهی یا مدرک دیپلم دارای معدل کل که  (2-4

 (jpg: کیلو بایت،نوع فایل 211حداکثر اندازه 

در صورت گذراندن این دوره الزامی است و باید ممهور به مهر اداره )گواهی یا مدرک دوره کاردانی دارای معدل  (2-1

 (jpg: کیلو بایت،نوع فایل 211حد اکثر اندازه  -گاه محل تحصیل باشد آموزش کل دانش

در صورت گذراندن این دوره الزامی است و باید ممهور به مهر اداره )گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل  (2-6

 (jpg: کیلو بایت،نوع فایل 211حد اکثر اندازه  -آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد 

گواهی مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل که ممهور به مهر اداره آموزش کل  (2-7

 (jpg: کیلو بایت،نوع فایل 211حد اکثر اندازه  -الزامی است  -دانشگاه محل تحصیل باشد 

فارغ التحصیل  ای و یا دکتری حرفه کارشناسی ارشددر مقاطع  35/0/31که حداکثر تا تاریخ دانشجویان سال آخر : تبصره

راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون یا دفترچه راهنمای انتخاب  مندرج در دفترچه)بایستی فرم معدل می. خواهند شد

را، که تکمیل و از ( ذیل اطالعیه -سازمان سنجش آموزش کشور 5331رشته های تحصیلی ورودی دوره دکتری سال 

  .ایید شده باشد، ارائه نمایندسوی دانشگاه محل تحصیل ت

ذیل  3فرم شماره )دوره های تحصیلی نوبت دوم الزم است فرم مخصوص تعهد پرداخت هزینه تحصیلی داوطلبان  (2-8

 (.jpg :کیلو بایت،نوع فایل  211حد اکثر اندازه  -الزامی است  -. را تکمیل و بارگذاری نماید( اطالعیه

این ( 0-5)برای متقاضیانی که واجد شرایط و ضوابط مندرج در بند : ربیانمدارک مربوط به استفاده از سهمیه م  (2-3

ه عنوان براساس فایل خود اظهاری داوطلب در سازمان سنجش متقاضی استفاده از این سهمیه بوده و باطالعیه باشند و 

و ضوابط عمومی شرکت در  شرایط( 0-5)بند مدارک مندرج در برای این داوطلبان ارائه . باشند  مربی معرفی شده

 (.jpg :کیلو بایت،نوع فایل  211حد اکثر اندازه برای هر مدرک  -الزامی است مصاحبه 

یکی از آنها استاد راهنمای اصلی و دوره  دوره کارشناسی ارشدکه ضروری است از اساتیدمحرمانه  توصیه نامه علمی (2-51

 (.در مصاحبه باید ارائه شود به صورت محرمانه و در پاکت در بسته هنگام شرکت. )باشد

تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره در صورت دارا  (2-55

 (.jpg:نوع فایل )بودن رتبه مربوطه 

دارا تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره در صورت  (2-52

 (.jpg:نوع فایل )بودن رتبه مربوطه 

 (. pdf:نوع فایل  کیلو بایت، 111حداکثر اندازه  -الزامی)ریز نمرات کارشناسی تصویر   (2-53

 (.jpg :نوع فایل  کیلو بایت، 211حداکثر اندازه  -الزامی)ریز نمرات کارشناسی ارشد  تصویر (2-54

نمره   مربوط به گواهی تایید معدل،( ذیل اطالعیه -5یا فرم جایگزین فرم شماره) 5فرم تکمیل شده شماره  تصویر (2-51

 (jpg: نوع فایل کیلو بایت، 211حداکثر اندازه  -الزامی است)تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیل   پایان نامه،

شرایط و ضوابط شرکت در ( 9-5)جدول مندرج در بند  گواهی زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه مطابق با (2-56

 (jpg: نوع فایل کیلو بایت، 211حد اکثر اندازه  -در صورت اظهار داوطلب الزامی است)آزمون 
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برای کسب امتیاز،  این اطالعیه باید( 9-5)حداقل نمره قابل قبول زبان انگلیسی اعالم شده در بند داوطلب دارای  :توجه

بارگذاری کند، ( ذیل اطالعیه)ابق اظهارات خود در تقاضانامه و فرم تکمیل شده ثبت اطالعات داوطلب گواهی آن را مط

 .تعلق نخواهد گرفت ویدر غیر اینصورت امتیاز مدرک مربوطه به 

 211حد اکثر اندازه  -برای فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد الزامی)چکیده پایان نامه  و( عنوان)صفحه اول  تصویر (2-57

 (jpgنوع فایل  کیلو بایت،

 (pdf:نوع فایل کیلو بایت، 111حد اکثر اندازه  -الزامی است)فرم تکمیل شده ثبت اطالعات داوطلب  تصویر (2-58

 -علمی/ پژوهشی -مربوط به گواهی تاییدیه مقاالت علمی  2-3و  2-2، 2-5فرم تکمیل شده شماره  تصویر (2-53

برای هر مقاله چاپ شده یک فرم حسب موردالزامی )اصلی داوطلب کنفرانس های معتبر توسط استاد راهنمای/ترویجی

 (jpg: نوع فایل کیلو بایت، 211است حد اکثر اندازه 

تا کنون چاپ نشده باشند  رش چاپ قطعی مقاله یا مقاله های، علمی پژوهشی کهپذیاز مجالت مبنی بر نامه  تصویر (2-21

 2-3و  2-2، 2-5قاله اظهار شده یک فرم تکمیل شده شماره برای هر م و نامه وصول مقاله قابل قبول نیست: تذکر)

 (jpg: نوع فایل کیلو بایت، 211حد اکثر اندازه  -الزامی است حسب نوع آن 

 –علمی و سایر مجالت  ، یا سایر نمایه های معتبر،JCRگواهی تائیدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست  تصویر (2-25

حد اکثر ) .پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صالح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد

 (jpg: نوع فایل کیلو بایت، 211اندازه 

پژوهشی مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از  -خالصه کامل مقاله یا مقاله های علمی  وتصویر صفحه اول  (2-22

مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده )با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب یا مرتبط آن 

هر مقاله اظهار شده یک فرم برای )چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجالت داخلی و خارجی( 2-5شماره

 (jpg:نوع فایل کیلو بایت، 211حد اکثر اندازه  -الزامی است 

ضروری است تصویر صفحه اول و خالصه نسخه تایید شده قبل از  ،درخصوص مقاالتی که صرفا پذیرش شده اند: توجه

 .صادره از مجله مربوط بارگذاری شود( proof)چاپ نهایی آن 

مستخرج از پایان نامه و داده های ( چاپ شده) ترویجی -مقاله یا مقاله های علمی کامل خالصه  وتصویر صفحه اول  (2-23

مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم )یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب حاصل از آن 

 کیلو بایت، 211حد اکثر اندازه  -هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است برای )چاپ شده ( 2-2تکمیل شده شماره 

 (jpg: نوع فایل

تصویر صفحه اول و خالصه کامل مقاله یا مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و یا همایش های داخلی و  (2-24

یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن ( چاپ شده)خارجی 

هر برای ( )2-3استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده شماره مورد تایید )همراه با تصویر روی جلد آن داوطلب 

 (jpg: نوع فایل کیلو بایت، 211حد اکثر اندازه  -مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است 

 -گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران )مستندات اختراع به ثبت رسیده  تصویر (2-21

 (jpg: نوع فایل کیلو بایت، 211حد اکثر اندازه 
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گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع )مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر  تصویر (2-26

 (jpg: نوع فایل کیلو بایت، 211حد اکثر اندازه  -ذی ربط 

یر روی جلد، شناسنامه کتاب و تصو)مرتبط با رشته تحصیلی کتب یا گردآوری مستندات مربوط به تالیف  تصویر (2-27

 (jpg: نوع فایل کیلو بایت، 211حد اکثر اندازه  - گواهی انتشار از ناشر مربوطه

تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار )مرتبط با رشته تحصیلی  مستندات مربوط به ترجمه کتب تصویر (2-28

 (jpg: لنوع فای کیلو بایت، 211حد اکثر اندازه  - از ناشر مربوطه

 211حد اکثر اندازه )موسسه /تصویر گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه (2-23

 (jpg: نوع فایل کیلو بایت،

کیلو  211حد اکثر اندازه )پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صالح /تصویر گواهی طراح ها (2-31

 (jpg: نوع فایل بایت،

 -الزامی )سازمان سنجش آموزش کشور 5331آزمون دکتری نیمه متمرکز سال اول سنجش علمی  کارنامه مرحله (2-35

 (jpg: نوع فایل کیلو بایت، 211حد اکثر اندازه 

می شود هزینه  در دانشکده هایی که مرحله دوم آزمون صرفا بر اساس آزمون شفاهی انجام: پرداخت هزینه ثبت نام  (2-32

ر دانشکده هایی که مرحله دوم آزمون دارای آزمون کتبی د .ریال می باشد( ششصد هزار) 111/011غمبلثبت نام 

/ کلیه دوره های هر رشتهریال برای ثبت نام در آزمون کتبی اختصاصی ( سیصد هزار) 111/311اختصاصی است مبلغ

 ریال بابت شرکت در آزمون شفاهی( ششصد هزار) 111/011و مبلغ(  9-2تا  5-2مندرج در جداول ) گرایش دانشگاه 

به صورت الکترونیکی از طریق ( در صورت راه یابی داوطلب به آزمون شفاهی ) گرایش دانشگاه/ کلیه دوره های هر رشته

 . اخذ می گردد( گلستان)سامانه جامع دانشگاهی 

ارائه گواهی ثبت نام در سامانه . داوطلبان ضروری است گواهی مربوط به ثبت نام را از سامانه مذکور دریافت نمایند (2-33

در روز برگزاری مصاحبه علمی ضروری است و داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرایند بررسی ( گلستان)جامع دانشگاهی

پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد عالقه خود در سامانه مذکور اقدام نکرده و گواهی ثبت نام الکترونیکی را دریافت 

 .ز به شرکت در جلسه مصاحبه علمی نخواهند بودنکرده باشند مجا

 

 نکات مهمسایر  – 3

ترویجی و مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل  -پژوهشی، علمی  –کلیه مقاالت داوطلبان اعم از علمی ( 3-5

استاد راهنمای اصلی داوطلب مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با حوزه تخصصی داوطلب باشند و توسط  امتیازدهی هستند که

 .تایید شده باشند

چاپ شده باشند قابل بررسی و ( فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت)مقاالتی که در مجالت ممنوعه ( 3-2

 .امتیازدهی نیستند
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 ،یلی داوطلب باشددر صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحص( 3-3

 .درغیراینصورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد

شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه  پذیرفته( 3-9

 .مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود

مدارک الزم مبنی بر ( شروع به تحصیل)هستند باید برای ثبت نام  های دولتی شدگانی که در استخدام دستگاه پذیرفته( 3-1

 .موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط ورود به ( 3-0

های سازمان سنجش و این اطالعیه نبوده است، بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او دوره دکتری مذکور در اطالعیه 

 .خواهد شدو اخراج شود و مطابق مقررات با وی رفتار  جلوگیری می

 ،درصورتی که مدارک الزامی برای بررسی پذیرش داوطلبان به طور کامل توسط داوطلب در سامانه بارگذاری نشده باشد( 3-7

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نخواهد بودبه درخواست پذیرش وی 

دانشگاه صفحه آموزشی وبگاه اطالعات تکمیلی در صورت نیاز طی اطالعیه های بعدی و صرفا از طریق  (3-0

http://www.modares.ac.ir  اعالم خواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعالم نتایج اخبار و اطالعیه های مربوط را

از وبگاه مذکور مالحظه و پیگیری نمایند و دانشگاه مسئولیتی در قبال اطالع رسانی جداگانه از طرق دیگر به داوطلبان نخواهد 

 .اعالم خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می شودداشت و عدم مراجعه داوطلبان در هر مرحله ای در موعدهایی که 

 تسهیالت ویژه و شرایط استفاده از امکانات رفاهی دانشگاه تربیت مدرس -4

 تسهیالت ویژه دانشگاه تربیت مدرس ( 4-5

بین )نقدی ای روزانه جایزههای دوره در ( به تشخیص و تایید دانشگاه)رتبه های برتر نهایی به دانشجویان ( الف 

هدیه در طول دوره صورت وفق ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذیصالح دانشگاه به ( میلیون تومان 51تا  51

 :خواهد شدپرداخت تحصیلی 

و براساس ضوابط ( به تشخیص و تایید دانشگاه)نهایی  برتر هایدانشگاه تربیت مدرس به دانشجویان رتبه (ب

 .اختصاص خواهد داد( گرانت)اعتبار ویژه پژوهشی مقررات مصوب مراجع ذیصالح دانشگاه 

 هایمیلیون تومان اعتبار پژوهشی برای حمایت از رساله 7تا  1/3 مبلغ 31دانشگاه تربیت مدرس در سال ( ج

 . دانشجویان دوره روزانه در نظر گرفته است

در )آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی،  11ماده  6، براساس تبصره های روزانهبه کلیه دانشجویان دوره( د

. گواهی صالحیت مدرسی اعطا خواهد شد( صورت گذراندن دروس مربوط و شرکت در جلسه صالحیت مدرسی
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التحصیالن این دانشگاه در فارغ این گواهی عالوه بر اعطای دو پایه اضافی هنگام جذب، می تواند امتیازی برای)

 .(ذب به عنوان هیات علمی در سایر دانشگاهها محسوب گرددج

دانشگاه تمهیدات الزم را به منظور استفاده دانشجویان دوره های دکتری از فرصت مطالعاتی خارج از ( ه

با توجه به شرایط و ضوابط موجود فراهم نموده و در این راستا نهایت همکاری را به عمل ( بورس کوتاه مدت)کشور

 .وردخواهد آ

وزارت علوم، تحقیقات و ضوابط صندوق رفاه دانشجویان های دکتری روزانه، طبق دورهبرتر  به رتبه های( و

 .فناوری امتیاز بیشتری برای سکونت در خوابگاه مجردی داده می شود

 ضوابط و شرایط واگذاری و استفاده از تسهیالت رفاهی (4-2

در پردیس مرکزی، دانشکده کشاورزی و دانشکده منابع طبیعی نور، واگذاری با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه ( الف

و دوم خواهد بود و مدت  های اولخوابگاه به صورت مجردی فقط به دانشجویان روزانه به طور تدریجی در طول نیمسال

ضمناً به . نیمسال می باشد هشتم در مقطع دکتری با پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هر سکونت حداکثر تا پایان نیمسال

 .خوابگاه تعلق نمی گیرد( های وزارت علوم و بهداشتغیر از بورسیه)دانشجویان روزانه شاغل و بورسیه 

را ندارد و به دانشجویان مذکور تغذیه ( شبانه)های نوبت دوم دانشگاه امکان تامین خوابگاه و امکانات رفاهی برای دوره (ب

 . دیارانه ای تعلق نمی گیر

واجد شرایط، صرفاً براساس ضوابط، وام  31با توجه به محدود بودن تعداد خوابگاههای متاهلی، به دانشجویان ورودی  (ج

 .ودیعه مسکن پرداخت خواهد شد

تغذیه دانشجویی طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری صرفاً به دانشجویان روزانه در  (د

 .تعطیل از شنبه تا چهارشنبه در سنوات مجاز تحصیلی ارائه می شود روزهای غیر

 صندوق رفاه دانشجویان وزارت  صورت محدود و براساس اعتبار تامینی از سویه پرداخت هر گونه وام ب( ه

 . تحقیقات وفناوری می باشد ،علوم

معاونت  آگاهی از میزان شهریه به پورتال ضروری است قبل از انتخاب رشته برای( شبانه) داوطلبان دوره نوبت دوم ( و

  .در ضمن این شهریه صرفا بابت ارائه خدمات آموزشی بوده و شامل خدمات رفاهی نمی باشد. آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند

در  "زمینه های تحقیقاتی"لینک های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه، به داوطلبان به منظور آگاهی از زمینه (ز

مراجعه  (http://www.tmu.ac.ir) ، بخش آموزش وبگاه فارسی دانشگاه"مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری"زیرشاخه 

 . نمایند
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 ( مصاحبه علمی ) آزمون های کتبی و شفاهی ول زمانبندی اجد -1

هر کدرشته محل متعاقبا در قسمت آموزشی وبگاه ( مصاحبه ) برنامه دقیق زمانبندی و راهنمای آزمون های کتبی و شفاهی 

 .اطالعیه های بعدی دانشگاه منتشر خواهد شد در http://www.modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس به نشانی 

 .اولویت انجام مصاحبه در وهله اول با داوطلبان شهرستانی و سپس براساس حروف الفبای نام خانوادگی خواهد بود (د 

 

شنبه )داوطلبان در صورت نیاز برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این اطالعیه می توانند در روزهای اداری *

و  82883584صرفا با شماره تلفن های  52الی  51و غیر از تعطیالت رسمی از ساعات ( بهالی چهارشن

 تماس بگیرند و از تماس با شماره تلفن های دیگر دانشگاه جدا خودداری نمایند82883162
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 علمی آزمون شفاهی محل تشکیل پرونده و انجام مصاحبه -6

 محل مصاحبه گروه آزمایشی

 انسانیعلوم 

 

ی مدیریت و ها ، ساختمان دانشکده٭پردیس مرکزی دانشگاه

 اداره آموزش  -اقتصاد، علوم انسانی و حقوق 

 علوم پایه
های علوم پایه،  ، ساختمان دانشکده٭پردیس مرکزی دانشگاه

 اداره آموزش -علوم ریاضی، علوم زیستی 

 فنی و مهندسی

های فنی و  دانشکده، ساختمان ٭پردیس مرکزی دانشگاه

عمران و محیط زیست، صنایع، کامپیوتر،  و مهندسی، برق

راهنما در محل دانشکده ) مهندسی مکانیکمهندسی شیمی، 

 (خواهد بود

 اداره آموزش –، دانشکده هنر ٭پردیس مرکزی دانشگاه هنر

 چمرانتقاطع بزرگراه جالل آل احمد و شهید  -تهران: پردیس مرکزی دانشگاه  نشانی ٭

 کشاورزی

 به غیر از مجموعه منابع طبیعی وعلوم دریایی

 اداره آموزش – ٭پردیس دانشکده کشاورزی دانشگاه

اتوبان تهران کرج بعد از پیکانشهر بلوار پژوهش دانشکده کشاورزی : نشانی پردیس دانشکده کشاورزی ٭

 دانشگاه تربیت مدرس

 (مجموعه منابع طبیعی وعلوم دریایی)کشاورزی 

 محیط"،"علوم سلولی و ملکولی"گرایشهای- رشته شامل کلیه

 "مجموعه شیالت "،"مجموعه چوب وجنگل"،"زیست

  "و بیابان آبخیز مجموعه علوم مرتع،"و

اداره  -٭دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه پردیس

 آموزش

مازندران ـ شهرستان نور، بلوار امام رضا، دانشکده منابع  :پردیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایینشانی ٭

 طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس 
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 برای انتخاب رشته گرایش های ( طبق کارنامه سازمان سنجش ) کد رشته های امتحانی عناوین :  5-5جدول شماره 

 دانشکده علوم انسانی

عنوان رشته 

 امتحانی

کد رشته 

 امتحانی

رشته کد 

محل 

 دانشگاه

دوره 

 تحصیلی
 گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته

علوم 

 جغرافیایی

  
  
  
  
  
  
  

2515 

  
  
  
  
  
  
  

 آب و هواشناسی ماهواره ای -( اقلیم شناسی)آب و هواشناسی  روزانه  5190

 آب و هواشناسی ماهواره ای -( اقلیم شناسی)آب و هواشناسی  نوبت دوم 5100 

 

 

 

 هواشناسی ماهواره ای 

 مخاطرات آب و هوایی -( اقلیم شناسی)آب و هواشناسی  روزانه  5110

 مخاطرات آب و هوایی -( اقلیم شناسی)آب و هواشناسی  نوبت دوم  5135

 روزانه  5123
برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق  -جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

 روستایی

 نوبت دوم  5170
برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق  -جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

 روستایی 

 جنوب غرب آسیا -جغرافیای سیاسی  روزانه  7001

 جنوب غرب آسیا  -جغرافیای سیاسی  نوبت دوم  7001

علوم 

 تاریخی

  
  

2513 

  
  

 ایران بعد از اسالم –تاریخ  روزانه  7701

 ایران بعد از اسالم  -تاریخ  نوبت دوم  7711

 تاریخ اسالم -تاریخ  روزانه 7700 

علوم 

اجتماعي و 

 مددكاري

  

  

  

  

4702 

  

  

  

  

 جامعه شناسی سیاسی -جامعه شناسی  روزانه  7471

 جامعه شناسی سیاسی  -جامعه شناسی  نوبت دوم 7411 

 فرهنگی جامعه شناسی -جامعه شناسی  روزانه 7470

 جامعه شناسی فرهنگی  -جامعه شناسی  نوبت دوم  7411

 حقوق زن در اسالم -مطالعات زنان  روزانه  7417

علوم 

 سیاسی

  

  

  

4700 

  

  

  

 روابط بین الملل روزانه  7101

 روابط بین الملل  نوبت دوم  7110

 اندیشه های سیاسی -علوم سیاسی  روزانه 7120 

 مسائل ایران -علوم سیاسی  روزانه 5310 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 14 صفحه

 

 گرایش های دارای پذیرش /معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته:  5-5ادامه جدول شماره 

 دانشکده علوم انسانی

عنوان رشته 

 امتحانی

کد رشته 

 امتحانی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

دوره 

 تحصیلی
 گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته

  4770 فلسفه

 منطق -فلسفه  روزانه 5092

 فلسفه تعلیم و تربیت روزانه 5071

 حکمت متعالیه -فلسفه و کالم اسالمی  روزانه 5017

 برنامه ریزی درسی روزانه 7017  2555 علوم تربیتی

  2553 الهیات
 علوم قرآن و حدیث روزانه  7104

 علوم قرآن و حدیث  نوبت دوم 7111 

روان 

 شناسی
 روانشناسی روزانه  7122 2559

باستان 

 شناسی
 دوران تاریخی -باستان شناسی  روزانه  4007 2550

 تربیت بدنی

  

2557 

  

 عضالنی -فیزیولوژی ورزشی عصبی  -فیزیولوژی ورزشی  روزانه  4011

 ورزش در مدیریت بازاریابی و رسانه ها -ی مدیریت ورزش روزانه 4041 

زبان و 

ادبیات 

  فارسی

2550 

 زبان و ادبیات فارسی روزانه  4721

 زبان و ادبیات فارسی  نوبت دوم  4712

 ادبیات عرفانی -زبان و ادبیات فارسی  روزانه 4711

 ادبیات عرفانی  -زبان وادبیات فارسی  نوبت دوم  4401

 زبان فرانسه

  

2015 

  

 آموزش زبان فرانسه روزانه 1011 

 آموزش زبان فرانسه  نوبت دوم  1010

  2012 زبان روسی
 آموزش زبان روسی روزانه  1012

 آموزش زبان روسی  نوبت دوم  1010

زبان 

 انگلیسی
 آموزش زبان انگلیسی روزانه  1701 2019

زبان شناسی 

  همگانی
2011 

  

 زبان شناسی روزانه  1711

 زبان شناسی نوبت دوم  1700

زبان و 

 ادبیات

 عرب

 زبان و ادبیات عرب روزانه 4412 2553

 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 19 صفحه

 

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته:  2-5جدول شماره 

 حقوقدانشکده 

عنوان رشته 

 امتحانی

کد رشته 

 امتحانی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

دوره 

 تحصیلی
 گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته

 2511 حقوق

 حقوق خصوصی روزانه  7410

 حقوق خصوصی  نوبت دوم  7174

 حقوق کیفری و جرم شناسی روزانه  7417

 حقوق کیفری و جرم شناسی  نوبت دوم  7100

 

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته:  3-5جدول شماره 

 مدیریت و اقتصاددانشکده 

عنوان رشته 

 امتحانی

کد رشته 

 امتحانی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

دوره 

 تحصیلی
 گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته

علوم 

  اقتصادی
2512 

 اقتصاد سالمت -اقتصاد  روزانه  7711

 اقتصاد سالمت  -اقتصاد  نوبت دوم  7720

 علوم اقتصادی روزانه 7744 

 علوم اقتصادی  نوبت دوم 7727

 2517 مدیریت 

 مدیریت بازاریابی -مدیریت بازرگانی  روزانه  7244

 مدیریت بازاریابی  -مدیریت بازرگانی  نوبت دوم  7101

 مدیریت منابع انسانی -مدیریت دولتی  روزانه  7221

 مدیریت منابع انسانی  -مدیریت دولتی  نوبت دوم  7144

 مدیریت سیستم ها -مدیریت صنعتی  روزانه  7201

 -مدیریت سیستم ها -مدیریت صنعتی  نوبت دوم  7141

 کسب و کار هوشمند -مدیریت فناوری اطالعات  روزانه  7211

 کسب و کار هوشمند  -مدیریت فناوری اطالعات  نوبت دوم  7140

 2510 حسابداری 
 حسابداری روزانه  7111

 حسابداری  نوبت دوم  7001

 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 16 صفحه

 

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته:  4-5جدول شماره 

 پایهدانشکده علوم 

عنوان رشته 

 امتحانی

کد رشته 

 امتحانی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

دوره 

 تحصیلی
 * گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته

 2215 علوم زمین

 تکتونیک –زمین شناسی  روزانه 2310 

 تکتونیک  -زمین شناسی  نوبت دوم 2333 

 زمین شناسی مهندسی -زمین شناسی  روزانه 2231 

 زمین شناسی مهندسی  -زمین شناسی  نوبت دوم 2323 

 شیمی
2212 

  

 شیمی آلی -شیمی  روزانه 2370 

 شیمی آلی  -شیمی  نوبت دوم 2113 

 شیمی تجزیه -شیمی  روزانه 2950 

 شیمی فیزیک -شیمی   روزانه 2399 

 شیمی معدنی -شیمی  روزانه 2917 

 2213  فیزیک 

 اتمی مولکولی -فیزیک  روزانه 2371

 اتمی مولکولی -فیزیک  نوبت دوم 3109 

 حالت جامد -فیزیک  روزانه 2370 

 حالت جامد  -فیزیک  نوبت دوم 3103 

 ذرات بنیادی  -فیزیک  روزانه 2379 

 ذرات بنیادی  -فیزیک  نوبت دوم 3101 

 .مدرک تحصیلی بدون ذکر عنوان گرایش صادر می گرددشیمی  ،فیزیک ،های زمین شناسیگرایش /رشته کلیه در* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 17 صفحه

 

 پذیرش گرایش های دارای/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته:  1-5جدول شماره 

 ریاضیدانشکده علوم 

عنوان رشته 

 امتحانی

کد رشته 

 امتحانی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

دوره 

 تحصیلی
 گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته

علوم  

 ریاضی
2210 

 ریاضی کاربردی روزانه  2011

 ریاضی کاربردی  نوبت دوم 4100 

4010 
بورس اعزام 

 به خارج
 بورس اعزام به خارج   – ریاضی کاربردی

 آنالیز –ریاضی محض  روزانه  4111

 آنالیز –ریاضی محض  نوبت دوم  4121

 جبر –ریاضی محض  روزانه  4104

 جبر  -ریاضی محض  نوبت دوم  4117

 (توپولوژی) هندسه –ریاضی محض  روزانه  4111

 (توپولوژی) هندسه –ریاضی محض  نوبت دوم 4114

 2210 آمار 
 آمار روزانه  4171

 آمار نوبت دوم  4114

 .مدرک تحصیلی بدون ذکر عنوان گرایش صادر می گرددگرایش های ریاضی /کلیه رشتهدر 

 

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته: 6-5جدول شماره 

 دانشکده علوم زیستی

عنوان رشته 

 امتحانی

کد رشته 

 امتحانی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

دوره 

 تحصیلی
 گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته

علوم 

 گیاهی
2213 

 زیست شناسی، فیزیولوژی گیاهی روزانه 2109 

 زیست شناسی، فیزیولوژی گیاهی  نوبت دوم 2133 

علوم  

سلولی و 

 مولکولی

2211 

 بیوشیمی روزانه  2030

 بیوشیمی  نوبت دوم 2000 

2023 
بورس اعزام 

 به خارج
 بورس اعزام به خارج - یوشیمیب

 بیوفیزیک روزانه 2015 

 بیوفیزیک  نوبت دوم 2071 

 (نانو بیوتکنولوژی)ریز زیست فناوری  روزانه 2005 

 ( نانو بیوتکنولوژی)ریز زیست فناوری  نوبت دوم 2002 

2020 
بورس اعزام 

 بورس اعزام به خارج  -( نانو بیوتکنولوژی)ریز زیست فناوری  به خارج

 زیست شناسی، ژنتیک مولکولی روزانه 2093 

 زیست شناسی، ژنتیک مولکولی  نوبت دوم 2073 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 12 صفحه

 

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته:  7-5جدول شماره 

 دانشکده فنی و مهندسی

عنوان رشته 

 امتحانی

کد رشته 

 امتحانی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

دوره 

 تحصیلی
  گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته

مهندسی 

 معدن
2310 

 فرآوری مواد معدنی -مهندسی معدن  روزانه 3090

 فرآوری مواد معدنی  -مهندسی معدن  نوبت دوم 3001

مهندسی 

مواد و 

 متالورژی

2353 

 * متالورژیو مواد  مهندسی روزانه 9532

 * متالورژیو مواد  مهندسی نوبت دوم 9512

  
9527 

بورس اعزام 

 به خارج
 بورس اعزام به خارج*  متالورژیو مواد  مهندسی

و مهندسی مواد و  خوردگی،در این دانشگاه در دو گرایش مهندسی مواد و متالوژی و متالورژی رشته مهندسی مواد* 

 .سرامیک ارائه می گردد ،متالوژی

 

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته: 8-5جدول شماره 

 مهندسی برق و کامپیوتردانشکده 

 گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته
دوره 

 تحصیلی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی

 3503 روزانه الکترونیک -مهندسی برق 

2315 
مهندسی 

 برق

 3319 نوبت دوم الکترونیک -مهندسی برق 

 3291 روزانه قدرت -مهندسی برق 

 3270 روزانه کنترل -مهندسی برق 

 3392 نوبت دوم کنترل -مهندسی برق 

 3250 روزانه (سیستم)مخابرات  -مهندسی برق 

 3531 روزانه (میدان)مخابرات  -مهندسی برق 

 3353 نوبت دوم (میدان)مخابرات  -مهندسی برق 

 2310 3030 روزانه بیوالکتریک -مهندسی پزشکی 

 

مهندسی 

 پزشکی

 

 3355 نوبت دوم بیوالکتریک -مهندسی پزشکی 

 2352 9191 روزانه نرم افزار -مهندسی کامپیوتر 

 

مهندسی 

 کامپیوتر

 

 9130 نوبت دوم نرم افزار -مهندسی کامپیوتر 

 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 15 صفحه

 

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته: 3-5جدول شماره 

 شیمیدانشکده مهندسی 

  گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته
دوره 

 تحصیلی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی

 3070  روزانه مهندسی پلیمر
2317  

مهندسی 

 پلیمر

  

 3007  نوبت دوم مهندسی پلیمر 

 3305  روزانه * مهندسی شیمی

2355  

مهندسی 

 شیمی

  

 9119  روزانه بیوتکنولوژی -مهندسی شیمی 

 9151  نوبت دوم *مهندسی شیمی 

وترموسینتیک ارائه می در گرایشهای مهندسی فرایند، فرایندهای جداسازی  رشته مهندسی شیمی در این دانشگاه* 

 .گردد

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته:  51-5جدول شماره 

 مهندسی صنایعدانشکده 

 گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته
دوره 

 تحصیلی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی

  3323 روزانه مهندسی صنایع

2313 
مهندسی 

 صنایع
 3399  نوبت دوم مهندسی صنایع 

 بورس اعزام به خارج -مهندسی صنایع 
بورس اعزام 

 به خارج
3325 

 9510  نوبت دوم مدیریت سیستم های اطالعاتی  -مهندسی فناوری اطالعات 
2352 

مهندسی 

 9109  روزانه اطالعاتیمدیریت سیستمهای  -مهندسی فناوری اطالعات  کامپیوتر

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته: 55-5جدول شماره 

 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

 گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته
دوره 

 تحصیلی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

کد رشته 

 امتحانی

عنوان 

رشته 

 امتحانی

 3930  روزانه حمل و نقل -عمران مهندسی 

2312 
مهندسی 

 عمران

 3191 نوبت دوم حمل و نقل -مهندسی عمران 

 3972  روزانه راه و ترابری -مهندسی عمران 

 3133 نوبت دوم راه و ترابری -مهندسی عمران 

 3933  روزانه ژئوتکنیک -مهندسی عمران 

 3135  نوبت دوم ژئوتکنیک  -مهندسی عمران 

 3912  روزانه سازه -مهندسی عمران 

 3122  نوبت دوم سازه  -مهندسی عمران 

 3920  روزانه مهندسی زلزله -مهندسی عمران 

 3973  روزانه مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی -مهندسی عمران 

 3117  روزانه مهندسی محیط زیست -مهندسی عمران 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 21 صفحه

 

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته : 52-5جدول شماره 

 مهندسی مکانیک دانشکده

 گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته
دوره 

 تحصیلی

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

کد رشته 

 امتحانی

عنوان 

رشته 

 امتحانی

 3079  روزانه تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 

2319 
مهندسی 

 مکانیک 

 3019  روزانه ساخت و تولید -مهندسی مکانیک 

 3717  نوبت دوم ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 

 3015  روزانه (زمینه دینامیک، کنترل و ارتعاشات)طراحی کاربردی  -مهندسی مکانیک 

 3720  نوبت دوم ( زمینه دینامیک، کنترل و ارتعاشات)طراحی کاربردی  -مهندسی مکانیک 

 3025  روزانه (زمینه مکانیک جامدات)طراحی کاربردی  -مهندسی مکانیک 

 3750  نوبت دوم (زمینه مکانیک جامدات)طراحی کاربردی  -مهندسی مکانیک 

 3700  روزانه آئرودینامیک -مهندسی هوا فضا 

2311 
مهندسی 

 هوا فضا

 3059  دومنوبت  آئرودینامیک  -مهندسی هوا فضا 

 3733  روزانه جلوبرندگی -مهندسی هوا فضا 

 3057  نوبت دوم جلوبرندگی  -مهندسی هوا فضا 

 3010  روزانه دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوا فضا 

 3011  روزانه سازه های هوایی -مهندسی هوا فضا 

 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 21 صفحه

 

 گرایش های دارای پذیرش/دوره های تحصیلی و رشتهمعرفی کد رشته محل ها برای  :  53-5جدول شماره 

 دانشکده کشاورزی

 دوره تحصیلی گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی

  2411 روزانه طراحی ماشین های کشاورزی -مهندسی مکانیک بیوسیستم

2912 

مهندسی مکانیک 

بیوسیستم و 

مکانیزاسیون 

 کشاورزی
  2417 روزانه فناوری پس از برداشت -مهندسی مکانیک بیوسیستم 

  2140 روزانه ترویج کشاورزی -ترویج و آموزش کشاورزی 

2919 

اقتصاد، توسعه 

و آموزش 

 کشاورزی

  2121 نوبت دوم ترویج کشاورزی -ترویج و آموزش کشاورزی 

  2124 روزانه زیستاقتصاد منابع طبیعی و محیط  -مهندسی اقتصاد کشاورزی 

  2107 نوبت دوم زیست اقتصاد منابع طبیعی و محیط  -مهندسی اقتصاد کشاورزی 

  2111 روزانه (زمینه شیمی و آلودگی خاک)مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 
 علوم خاک 2911

  2271 نوبت دوم (زمینه شیمی و آلودگی خاک)فناوری خاک مدیریت حاصلخیزی و زیست 

 2211  روزانه سازه های آبی

2910 

مهندسی آب و 

هواشناسی 

 کشاورزی

  2221 روزانه مهندسی منابع آب

  2201 نوبت دوم مهندسی منابع آب

  2212 روزانه اصالح نباتات

2917 
زراعت و اصالح 

 نباتات
  2104 روزانه زراعت

 2111 نوبت دوم زراعت

  9100 روزانه (فیزیولوژی و اصالح ) سبزیکاری  -علوم باغبانی 

 علوم باغبانی 2910
 9021 نوبت دوم (فیزیولوژی و اصالح) سبزیکاری  -علوم باغبانی 

  2112 روزانه (فیزیولوژی و اصالح)کاری  میوه -علوم باغبانی 

 2041 نوبت دوم (فیزیولوژی و اصالح)کاری  میوه -علوم باغبانی 

 2017  روزانه اصالح نژاد دام

  2010 روزانه علوم طیور علوم دامی 2913

  2017 نوبت دوم علوم طیور 

 9759  روزانه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهی -بیماری شناسی گیاهی 

 گیاه پزشکی 2951
 9727  روزانه گیاهینماتولوژی  -بیماری شناسی گیاهی 

 9731  روزانه ویروسی گیاهی ویروس شناسی و بیماریهای -بیماری شناسی گیاهی 

  2104 روزانه حشره شناسی کشاورزی

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 22 صفحه

 

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته:  54-5جدول شماره 

 دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

 دوره تحصیلی گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی

 2211 4011  روزانه جانوران دریا -زیست شناسی دریا 

  

علوم سلولی و 

 مولکولی

  

  4011 نوبت دوم جانوران دریا  -زیست شناسی دریا 

  2411 روزانه زیستمحیط های آلودگی  -محیط زیست 

 2410 نوبت دوم محیط زیستهای آلودگی  -محیط زیست  محیط زیست 2915

بورس اعزام به  خارج بورس اعزام به - محیط زیستهای آلودگی  -محیط زیست 

 خارج
2410 

 2955  2111 روزانه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل -علوم جنگل 

  
  

مجموعه 

چوب و 

 جنگل

  
  

 2101  روزانه های چند سازه چوبفرآورده 

 2111 نوبت دوم فرآورده های چند سازه چوب 

  2141 نوبت دوم آبزیانتکثیر و پرورش 

2952 

  

مجموعه 

 شیالت

  

  2101 روزانه آبزیانتکثیر و پرورش 

 بورس اعزام به خارج - آبزیانتکثیر و پرورش 
بورس اعزام به 

 2101 خارج

  2120 روزانه آب -آبخیزداری علوم و مهندسی 

2953 

  
  
  

مجموعه علوم 

مرتع، آبخیز و 

 بیابان

  
  
  

  2101 نوبت دوم آب  -علوم و مهندسی آبخیزداری 

  2112 روزانه زمین -علوم و مهندسی آبخیزداری 

  2110 نوبت دوم زمین  -علوم و مهندسی آبخیزداری 

 بورس اعزام به خارج -مهندسی دریا 
بورس اعزام به 

 2471 خارج

 

 گرایش های دارای پذیرش/معرفی کد رشته محل ها برای  دوره های تحصیلی و رشته:  51-5جدول شماره 

 دانشکده هنر

 دوره تحصیلی گرایش دانشگاه تربیت مدرس/نام رشته

کد رشته 

محل 

 دانشگاه

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی

 2112  2111 روزانه معماری

  
  

 معماری

  
  

  2111 روزانه معماری منظر

  2111 نوبت دوم معماری منظر 

  2101 روزانه برنامه ریزی شهری –شهرسازی 
 شهرسازی 2113

 2172 نوبت دوم برنامه ریزی شهری –شهرسازی 

  2171 روزانه پژوهش هنر
 پژوهش هنر 2119

 2141 نوبت دوم پژوهش هنر

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 23 صفحه

 

و ضرایب آنها و جزییات برگزاری آزمون کتبی اختصاصی  امتحانی مواد به مربوط اطالعات:  5-2 شماره جدول

 اقتصاد و دانشکده مدیریتگرایش های /برای داوطلبان رشته

 مرحله دوم آزمون در کلیه رشته های این دانشکده دارای آزمون کتبی اختصاصی است و بر اساس نتایج این آزمون صرفا داوطلبی :توجه 

 به آزمون شفاهی راه می یابد که حد نصاب الزم مورد نظر گروه آموزشی را در آزمون کتبی اختصاصی کسب کرده باشد

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی
 گرایش/نام رشته

کد رشته 

 محل
 نوع سوالها ماده امتحانی 

نوع ماشین حساب مجاز 

 (درصورت نیاز)

ضریب 

ماده 

 امتحانی

2512 
  
  
  
  
  

 علوم اقتصادی

  
  
  
  
  

 اقتصاد سالمت

  
  

5531 

5590 

 2 ساده حساب ماشین تستی اقتصاد خرد

ساده حساب ماشین تستی اقتصاد کالن  2 

ساده حساب ماشین تستی اقتصاد سالمت  5 

 علوم اقتصادی

  
  

5522 

5595 

ساده حساب ماشین تستی اقتصاد خرد  2 

ساده حساب ماشین تستی اقتصاد کالن  2 

ساده حساب ماشین تستی اقتصاد ایران   5 

2517 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدیریت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدیریت  –مدیریت دولتی 

 منابع انسانی

  
  

5990 

5122 

 مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
ساده حساب ماشین تستی  3 

ساده حساب ماشین تستی نظریه های مدیریت دولتی   2 

ساده حساب ماشین تستی نظریه های سازمان و مدیریت   2 

 سیستم ها –مدیریت صنعتی 

  
  

5903 

5123 

ساده حساب ماشین تستی تحقیق درعملیات پیشرفته  3 

ساده حساب ماشین تستی گیری چند شاخصه  کاربرد تئوری تصمیم  2 

ساده حساب ماشین تستی مدیریت تولید و عملیات پیشرفته  2 

 – مدیریت فناوری اطالعات

 کسب و کار هوشمند

  
  
  

5910 

5120 

ساده حساب ماشین تستی سیستم های اطالعاتی مدیریت پیشرفته   3 

ساده حساب ماشین تستی کاربرد فناوری اطالعات در سازمان   2 

ساده حساب ماشین تستی فازی هوش مصنوعی و تئوری  5 

ساده حساب ماشین تستی مدیریت دانش   2 

مدیریت  -مدیریت بازرگانی

 بازاریابی

  
  

5922 

5117 

ساده حساب ماشین تستی تئوریهای مدیریت   5 

ساده حساب ماشین تستی بازاریابی  2 

ساده حساب ماشین تستی بازاریابی بین الملل   2 

2510 

  
  
  

 حسابداری

  
  
  

 حسابداری

  
  
  

5133 

5013 

ساده حساب ماشین تشریحی حسابداری مدیریت  3 

ساده حساب ماشین تشریحی (حسابداری مالی)تئوری حسابداری   3 

ساده حساب ماشین تشریحی روش تحقیق  2 

ساده حساب ماشین تشریحی حسابرسی  2 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 24 صفحه

 

و ضرایب آنها و جزییات برگزاری آزمون کتبی اختصاصی  امتحانی مواد به مربوط اطالعات:  2-2 شماره جدول

 دانشکده حقوقگرایش های /برای داوطلبان رشته

مرحله دوم آزمون در کلیه رشته های این دانشکده دارای آزمون کتبی اختصاصی است و بر اساس نتایج این آزمون صرفا داوطلبی  :توجه 

 ابد که حد نصاب الزم مورد نظر گروه آموزشی را در آزمون کتبی اختصاصی کسب کرده باشدبه آزمون شفاهی راه می ی

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی
 گرایش/نام رشته

کد رشته 

 محل
 نوع سوالها ماده امتحانی 

نوع ماشین حساب مجاز 

 (درصورت نیاز)

ضریب 

ماده 

 امتحانی

2511 

  
  
  
  
  
  
  
  

 حقوق

  
  
  
  
  
  
  
  

 حقوق خصوصی

  
  
  
  

5200 

5352 

 2 مجاز نیست تستی فقه مدنی 

 حقوق مدنی
 تستی

 2 مجاز نیست

 حقوق تجارت
 تستی

 2 مجاز نیست

 ایین دادرسی مدنی
 تستی

 5 مجاز نیست

 زبان تخصصی
 تستی

 2 مجاز نیست

 حقوق جزا و جرم شناسی

  
  
  
  

5275 

5310 

 و اختصاصی حقوق جزای عمومی
 تستی

 2 مجاز نیست

 فقه جزایی
 تستی

 2 مجاز نیست

 ایین دادرسی کیفری
 تستی

 2 مجاز نیست

 جرم شناسی
 تستی

 2 مجاز نیست

 زبان تخصصی
 تستی

 3 مجاز نیست

 .نیستمجاز  "حقوق"امتحانی  مجموعه رشتهگرایش در /بیش از یک رشته نام داوطلبان در ثبت: نکته مهم

 

 

 

 

 

 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 29 صفحه

 

و ضرایب آنها و جزییات برگزاری آزمون کتبی اختصاصی  امتحانی مواد به مربوط اطالعات:  3-2 شماره جدول

 دانشکده هنرگرایش های /برای داوطلبان رشته

مرحله دوم آزمون در کلیه رشته های این دانشکده دارای آزمون کتبی اختصاصی است و بر اساس نتایج این آزمون صرفا داوطلبی  :توجه 

 به آزمون شفاهی راه می یابد که حد نصاب الزم مورد نظر گروه آموزشی را در آزمون کتبی اختصاصی کسب کرده باشد

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی
 گرایش/رشتهنام 

کد رشته 

 محل
 نوع سوالها ماده امتحانی 

نوع ماشین حساب مجاز 

 (درصورت نیاز)

ضریب 

ماده 

 امتحانی

2112 

  
  

 معماری

  
  

 معماری

  
  

9007 

 2 مجاز نیست  تشریحی  (طراحی معماری)اسکیس 

 مبانی نظری و تاریخ معماری
 تشریحی

 3 مجاز نیست 

 فناوری معماری
 مجاز نیست تشریحی

2 

 معماری منظر
9000 

9030 

 2 مجاز نیست  تشریحی  (منظر طراحی معماری)اسکیس 

 منظر مبانی نظری و تاریخ معماری
 تشریحی

 3 مجاز نیست 

 فناوری معماری
 مجاز نیست تشریحی

2 

2113 

  
  
  

 شهرسازی

  
  
  

برنامه ریزی  – شهرسازی

 شهری 

  
  
  

9317 

9359 

سیر تحول تاریخی و نظریه )های شهرسازی نظریه 

 (های معاصر

 مجاز نیست تستی
2 

مسائل طراحی و )اسالمی  -شهرسازی ایرانی 

 (برنامه ریزی در ایران

 مجاز نیست تستی
2 

 مباحث تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 مجاز نیست تستی

2 

 سیر اندیشه های شهرسازی و طراحی شهری
 مجاز نیست تستی

2 

2119 

  
  
  

 پژوهش هنر

  
  
  

 پژوهش هنر

  
  
  

9353 

9320 

 تجزیه و تحلیل نقد هنری
تشریحی  

 تحلیلی

 مجاز نیست
3 

 شناخت مکاتب هنری ایران و جهان
تشریحی 

 تحلیلی

 مجاز نیست
2 

 فلسفه هنر و زیبایی شناسی
تشریحی 

 تحلیلی

 مجاز نیست
3 

 تاریخ هنر 
تشریحی 

 تحلیلی

 مجاز نیست
2 

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 26 صفحه

 

و ضرایب آنها و جزییات برگزاری آزمون کتبی اختصاصی  امتحانی مواد به مربوط اطالعات:  4-2 شماره جدول

 دانشکده کشاورزیگرایش های /برای داوطلبان رشته

مرحله دوم آزمون در کلیه رشته های این دانشکده دارای آزمون کتبی اختصاصی است و بر اساس نتایج این آزمون صرفا داوطلبی  :توجه 

 .به آزمون شفاهی راه می یابد که حد نصاب الزم مورد نظر گروه آموزشی را در آزمون کتبی اختصاصی کسب کرده باشد

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی
 گرایش/رشته نام

کد رشته 

 محل
 نوع سوالها ماده امتحانی 

نوع ماشین حساب مجاز 

 (درصورت نیاز)

ضریب 

ماده 

 امتحانی

2912 

  
  
  
  

مهندسی مکانیک 

بیوسیستم و 

مکانیزاسیون 

 کشاورزی

  
  

 -مهندسی مکانیک بیوسیستم 

 طراحی ماشینهای کشاورزی

  
  

  
  

2411 

 

 5 مجاز نیست ترکیبی -تشریحی  زبان تخصصی

 1 مجاز نیست  تشریحی  روشهای اندازه گیری مهندسی

 5 ماشین حساب ساده تشریحی روش تحقیق و طرح آزمایشها

 -مهندسی مکانیک بیوسیستم 

 فناوری پس از برداشت

  
  

  
2417  

  

 5 مجاز نیست ترکیبی -تشریحی  زبان تخصصی

 5 مجاز نیست  تشریحی  روشهای اندازه گیری مهندسی

 5 ماشین حساب ساده تشریحی روش تحقیق و طرح آزمایشها

2919 

  
  
  
  
  
  

اقتصاد، توسعه و 

 آموزش کشاورزی

  
  
  

 -اقتصاد کشاورزی مهندسی 

اقتصاد منابع طبیعی و محیط 

 زیست

  
  
  

  
  
 

2124 

2107  
  

 3 مجاز نیست تستی -تشریحی اقتصاد خرد 

 3 مجاز نیست تستی -تشریحی اقتصاد کالن 

 3 مجاز نیست تستی -تشریحی ریزی ریاضی  اقتصاد سنجی و برنامه

 9 مجاز نیست تستی -تشریحی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 

 - آموزش کشاورزیترویج و

 ترویج کشاورزی

  
  
  

2140 
2121  

  
  
  

 ترویج کشاورزی
و پاسخ های کوتاه 

 تشریحی

 مجاز نیست
3 

 آموزش کشاورزی
پاسخ های کوتاه و 

 تشریحی

 مجاز نیست
3 

 روش تحقیق و آمار
چهار جوابی؛ پاسخ های 

 کوتاه و تشریحی
 2 الزم است

 زبان
چهار جوابی؛ پاسخ های 

 کوتاه و تشریحی

 مجاز نیست
2 

2911 

  
  

 علوم خاک

  
  

مدیریت حاصلخیزی و 

زمینه )خاک زیست فناوری 

  (شیمی و آلودگی خاک

  
 2111 

2271 

  

 تشریحی شیمی خاک 
 مجاز نیست

2 

 تشریحی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 
 مجاز نیست

2 

 تشریحی شیمی عمومی و تجزیه 
 مجاز نیست

5 

 

و ضرایب آنها و جزییات برگزاری آزمون کتبی  امتحانی مواد به مربوط اطالعات: 4-2 شماره جدولدامه ا

 دانشکده کشاورزیگرایش های /اختصاصی برای داوطلبان رشته

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 27 صفحه

 

مرحله دوم آزمون در کلیه رشته های این دانشکده دارای آزمون کتبی اختصاصی است و بر اساس نتایج این آزمون صرفا داوطلبی  :توجه 

 .مورد نظر گروه آموزشی را در آزمون کتبی اختصاصی کسب کرده باشد به آزمون شفاهی راه می یابد که حد نصاب الزم

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی
 نوع سوالها ماده امتحانی  کد رشته محل گرایش/نام رشته

نوع ماشین حساب 

 (درصورت نیاز)مجاز 

ضریب 

ماده 

 امتحانی

2910 

  
  
  
  
  
  

مهندسی آب و 

هواشناسی 

 کشاورزی

  
  
  
  
  
  

مهندسی منابع 

 آب

  
  
  
  

  
  

2221 
2201  

  

 5  الزم است تشریحی و تستی  آنالیز سیستم های منابع آب  

 5021  الزم است تشریحی و تستی  مدیریت منابع آب 

 5 الزم است تشریحی و تستی  هیدرولوژی تکمیلی 

 5 الزم است تشریحی و تستی  آبیاری زیر زمینی 

 سازه های آبی

  
  

  

  
  

2211  
  

 3 غیرقابل برنامه ریزی تشریحی و تستی هیدرولیک و هیدرولیک رسوب

 2 غیرقابل برنامه ریزی تشریحی و تستی مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی

 2 غیرقابل برنامه ریزی تشریحی و تستی های تنظیم آب سازه

 3 غیرقابل برنامه ریزی تشریحی و تستی ریاضیات مهندسی و محاسبات عددی

2917 

  
  
  
  

زراعت و اصالح 

 نباتات

  
  
  
  

 زراعت

  
  
  

  

 9112 

9111 

  
  

 9 مجاز نیست تشریحی -تستی  فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی 

 3 مجاز نیست تشریحی -تستی  زراعت تکمیلی 

 2 مجاز نیست تشریحی  تغذیه گیاهان زراعی 

 5 مجاز نیست تشریحی -تستی  ها  کش های هرز و علف فیزیولوژی علف

 اصالح نباتات

  
  
  
  

  
  
  

 9909 

  

سیتوژنتیک ) ژنتیک  ،% (91ژنتیک تکمیلی ) ژنتیک  

 % (21ژنتیک کمی ) ژنتیک  ،% (91

 الزم است تشریحی
3 

روش های ) آمار و طرح آزمایش های کشاورزی  

آمار و طرح آزمایش های  ،% (91آماری پیشرفته 

روش های تجزیه آماری چند متغیره ) کشاورزی 

 طرح) آمار و طرح آزمایش های کشاورزی  ،% (91
 % (21رزی آزمایش های کشاو

 الزم است تشریحی

3  

تکمیلی ) اصالح نباتات  ،% (21عمومی ) اصالح نباتات 

01) % 

 الزم است تشریحی
9 

 2 الزم است تشریحی تخصصیزبان 

 

 

 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  " 5331سال آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( ارزیابی تخصصی)مرحله دوم دانشگاه تربیت مدرس درخصوص  3 شمارهطالعیه ا 

 معاونت آموزشی  ،های آموزشی و آزمون مدیریت همکاری

 " 7/2/59: تاریخ انتشار "

  صفحه 22 از 22 صفحه

 

و ضرایب آنها و جزییات برگزاری آزمون کتبی  امتحانی مواد به مربوط اطالعات:  4-2 شماره جدولادامه 

 دانشکده کشاورزیگرایش های /اختصاصی برای داوطلبان رشته

مرحله دوم آزمون در کلیه رشته های این دانشکده دارای آزمون کتبی اختصاصی است و بر اساس نتایج این آزمون صرفا داوطلبی  :توجه 

 .به آزمون شفاهی راه می یابد که حد نصاب الزم مورد نظر گروه آموزشی را در آزمون کتبی اختصاصی کسب کرده باشد

کد رشته 

 امتحانی

عنوان رشته 

 امتحانی
 گرایش/رشته نام

کد رشته 

 محل
 نوع سوالها ماده امتحانی 

نوع ماشین حساب مجاز 

 (درصورت نیاز)

ضریب 

ماده 

 امتحانی

2910 

 علوم باغبانی

  
  
  

میوه کاری  –باغبانی 

فیزیولوژی و اصالح درختان )

 (میوه

  
  

  
  

2112 

2041  

فیزیولوژی و اصالح درختان میوه 

 ضریب

 3 مجاز نیست تشریحی -تستی 

 

های گیاهی و ریزازدیادی  هورمون

 ضریب

 2 مجاز نیست تشریحی -تستی 

 5 مجاز نیست تشریحی -تستی  زبان انگلیسی تخصصی 

سبزی کاری  –باغبانی 

 (فیزیولوژی و اصالح سبزی)

  
  

  
2110 

2041  
  

 3 مجاز نیست تشریحی -تستی  فیزیولوژی و اصالح سبزی 

گیاهی و ریزازدیادی های  هورمون

 ضریب

 2 مجاز نیست تشریحی -تستی 

 5 مجاز نیست تشریحی -تستی  زبان انگلیسی تخصصی 

2913 
 علوم دامی

  
  

 اصالح نژاد دام –علوم دامی 

  
  

  

 9075 

  

 2 الزم است تشریحی -تستی  های خطی آمار و مدل

 2 مجاز نیست تشریحی -تستی  ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک 

 3 الزم است تشریحی -تستی  ژنتیک کمی و اصالح دام 

 علوم طیور

  
  
  

  
  
  

2010 

2017  

 2 مجاز نیست تشریحی تغذیه طیور

 5 مجاز نیست تشریحی فیزیولوژی طیور

 5 مجاز نیست تشریحی زبان تخصصی

 5 الزم است تشریحی آمار

2951 

 گیاه پزشکی

  
  
  
  

قارچ  –بیماری شناسی گیاهی 

و بیماری شناسی  شناسی

 گیاهی

  
  
  
  

 9759 

  
  
  
  

 3 مجاز -مهندسی تشریحی  مدیریت بیماریهای گیاهی 

 3 مجاز نیست تشریحی  شناسی  قارچ

 5 مجاز نیست تشریحی  ویروس شناسی

 5 مجاز نیست تشریحی  ها  پروکاریوت

 5 مجاز نیست تشریحی  نماتدشناسی 

 –بیماری شناسی گیاهی 

و بیماری های  ویروس شناسی

 ویروسی گیاهی

  
  
  
  

  
  

 9731 

  
  

 3 مجاز  -مهندسی تشریحی  مدیریت بیماریهای گیاهی 

 3 مجاز نیست تشریحی  ویروس شناسی

 5 مجاز نیست تشریحی  ها  پروکاریوت

 5 مجاز نیست تشریحی  شناسی  قارچ

 5 مجاز نیست تشریحی  نماتدشناسی 

 –بیماری شناسی گیاهی 

 ولوژی گیاهی نمات

  
  
  
  

  
2141 

  
  
  

 3 مجاز  -مهندسی تشریحی  مدیریت بیماریهای گیاهی 

 5 مجاز نیست تشریحی  ویروس شناسی

 5 مجاز نیست تشریحی  ها  پروکاریوت

 5 مجاز نیست تشریحی  شناسی  قارچ

 3 مجاز نیست تشریحی  نماتدشناسی 

 شناسی کشاورزی  حشره

  
  
  

  
  
  

 9712 

 2 مجاز نیست تستی -تشریحی  ها  رده بندی حشرات و کنه

 2 مجاز نیست تستی  -تشریحی  فیزیولوژی حشرات و سم شناسی 

 2 مجاز نیست تشریحی اکولوژی حشرات و کنترل بیولوژیک 

 5 مجاز نیست تستی -تشریحی  زبان تخصصی

، مهندسی "اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی"گرایش در مجموعه رشته های امتحانی /بیش از یک رشته نام داوطلبان در ثبت: نکته مهم

 .مجاز نیست" گیاه پزشکی" و" علوم دامی "، "علوم باغبانی"، "، زراعت واصالح نباتات"آب وهواشناسی کشاورزی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


