
 بسوه تعبلی      

 96در خصوص بزگشاری هزحله دوم آسهوى نیوه هتوزکش دوره دکتزی  2 شوبره اطالعیه

 ّبی اعالػیِ اعبط وِ ثز 1396  عبل دوتزی دٍرُ ٍرٍدی آسهَى در ؽزوت ٍ ًبم ثجت هتمبضیبى ولیِ ثزای هَفمیت آرسٍی ثب 1 ؽوبرُ اعالػیِ پیزٍ

 ایي در پذیزػگزاهی هتمبضی  رعبًذ داٍعلجبى هی اعالع ثِ اًذ، ًوَدُ ؽزوت(  ػلوی عٌجؼ)  اٍل هزحلِ در وؾَر آهَسػ عٌجؼ عبسهبى

 هذارن ثبرگذاری الىتزًٍیىی، ًبم ثجت ثِ ًغجت ضَاثظ ٍ ؽزایظ اس وبهل ثب اعالع ٍ وزدُ هغبلؼِ دلت ثب را اعالػیِ ایي هغبلت عتا ضزٍری داًؾگبُ

 ًوبیذ. الذام ،اعالػیِ ایي در ؽذُ هْلت اػالم در ًبم ثجت اًجبم گَاّی دریبفت ،

 (کنیذ کلیک را نبم الکتزونیکی اینجبراهنوبی ثبت  به دستزسی بزای) دانشگبه الکتزونیکی سبهبنه در نبم ثبت حوهن 

 ًؾبًی عزیك اس دارًذ فزفت 19/3/96 الی 9/3/96 تبریخ اس 1396 عبل هتوزوش ًیوِ دوتزی آسهَى هقبحجِ در ؽزوت جْت ػشیش داٍعلجبى

http://edu.alzahra.ac.ir جبهغ  عبهبًِ ثِپظ اس ٍرٍد   "هلی کذ": ػجَر رهش ٍ " 6+  داوطلبی شوبره": وبرثزی ؽٌبعِ ًوَدى ٍارد ثب

 . ذًٌوبی ثبرگذاری هٌبعت ّبی هحل در ( pdfیب  JPG)هٌبعت  فزهتٍ هذارن هَرد ًیبس را ثب ًوَدُ  ًبم ثجتداًؾگبّی گلغتبى 

 هشخصبت تکویل و هشبهذه: 

 ارائِ داًؾگبُ ثِ وؾَر آهَسػ عٌجؼ عبسهبى تَعظ لجالً وِ را هقبحجِ در ًبم ثجت ًبهِ تمبضب در ؽذُ  ثجت پیؼ اس اعالػبت اثتذا ثبیذ داٍعلتالف(

 .ًوبیذ تبییذ ٍ ثجت را آى تمبضبًبهِ اعالػبت عبیز تىویل ٍ ًوَدى ٍارد اس پظ ٍ دادُ هغبثمت خَد هؾخقبت ثب ؽذُ، درج عیغتن در ٍ

 عپظ ٍ دادُ اًجبم را ًظز هَرد ٍیزایؼ ٍ افالح اثتذا داٍعلت ثبیذ ،(داٍعلت تَعظ ؽذُ ثجت یب هَجَد) اعالػبت ٍیزایؼ ثِ ًیبس فَرت رة ( د

 .ًوبیذ ولیه را "تغییزات اػوبل" ولیذ اعالػبت ثجت ثزای

در فَرت لجَلی  دٍم ًَثت ؽذگبى پذیزفتِ وِ آًجبیی اس ٍ ثبؽذ هی داٍعلت تَعظ ؽْزیِ پزداخت ثِ هؾزٍط دٍم ًَثت داًؾجَی پذیزػ: توجه 

 جْت( داًؾگبُ آهَسؽی هؼبًٍت عبیت در هٌذرج) ؽْزیِ هجبلؾ ثِ تَجِ ثب داٍعلجبى اعت همتضی لذا ًذارًذ، را آیٌذُ عبل آسهَى در ؽزوت حك

 .ًوبیذ گیزی تقوین هقبحجِ در ؽزوت ٍ ًبم ثجت
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 هصبحبه در شزکت والکتزونیکی  نبم سبهبنه ثبت در ببرگذاری بزای السم هستنذات و  هذارک

 وآهوسشی  هذارک کلیه اصل ارائه) . ذًٌوبی ثبرگذاری عبهبًِ در را سیز هذارن تقَیز ثبیذ هقبحجِ در ؽزوت ثزای ػشیش داٍعلجبى

 ( است الشاهی هصبحبه روس در 1پژوهشی هنذرج در کبربزگ شوبره  هستنذات

 ٍ ؽٌبعٌبهِ هلی وبرت.1

 (  دٍرُ ایي ثَدى دارا درفَرت)  هؼذل دارای وبرداًی دٍرُ ًوزات ریشیب  ٍ هذرن افل.2

  ثبؽذ( ارعبل ریش ًوزات ضزٍری هی ،) در فَرت ارعبل تقَیز هذرن فبلذ هؼذل وبرؽٌبعی دٍرُ ًوزات ریشیب  ٍدارای هؼذل  هذرن افل.3

 (ثبؽذ هی ضزٍری ًوزات ریش ارعبل ،هؼذل فبلذ هذرن تقَیز ارعبل فَرت در) ارؽذ وبرؽٌبعی دٍرُ ًوزات ریشیب  ٍدارای هؼذل  هذرن افل.4

 التحقیلی فبرؽ گَاّی افل تقَیز اعت السم ثبؽٌذ، ًوی فَق تحقیلی هذارن/ هذرن افل ارائِ ثِ لبدر دلیل ّز ثِ وِ ؽذگبًی هؼزفی: 1 تجقزُ

 (ثزای دعتزعی ثِ فزم ایٌجب را ولیه وٌیذ) ًوبیٌذ. ثبرگذاری عبهبًِ در هذرن جبی ثِ را هذرن اخذ هحل تَعظ ؽذُ تبییذ

 هحل داًؾگبُ تَعظ ؽذُ تبییذ ٍ تىویل هؼذل فزم اعت السم اًذ، ثَدُ ارؽذ وبرؽٌبعی همغغ آخز عبل داًؾجَی آسهَى، سهبى در وِ داٍعلجبًی.5

 ثزای) ، عٌجؼ عبسهبى 96 عبل دوتزی 2 ؽوبرُ دفتزچِ 94ففحِ یب 1 ؽوبرُ دفتزچِ 37 ففحِ در هٌذرج فزم. )ًوبیٌذ ثبرگذاری را تحقیل

 (وٌیذ ولیه را ایٌجب فزم ثِ دعتزعی

 (ثزای دعتزعی ثِ فزم ایٌجب را ولیه وٌیذ)دٍرُ دوتزی درخَاعت ؽزوت در هزحلِ دٍم آسهَى دوتزی ًیوِ هتوزوش(  1) ؽوبرُ.وبرثزي 6

 پضٍّؾی یب ...... –. ففحِ اٍل همبالت ػلوی 7

هی  آًبى خَداظْبری هذارن ٍ اعالػبت اعبط ثز فزفب هزحلِ ایي در داٍعلجبىاعالػبت اس آًجبیی وِ  ؽَد هی تبویذ داٍعلجبى ولیِ ثِتذوز هْن : 

 .ثَد خَاّذ داٍعلت هتَجِ هذوَر هذارن در فحت ػذم یب ًبلـ ارعبلولیِ ػَالت ًبؽی اس  لذا،ثبؽذ . 

 :هزبی سهویه شذگبى هعزفی جهت نیبس هورد هذارک

 ػلَم ٍسارت ثِ ٍاثغتِ ػبلی آهَسػ هَعغبت ٍ ّب داًؾگبُ( آسهبیؾی یب لغؼی عویر ػلوی ّیبت ػضَهزثی )ی وِ ثب اعتفبدُ اس عْویِ داٍعلجبً

هی ( هذارن عبیز ثز ػالٍُ) 1396 عبل دوتزی هتوزوش ًیوِ دوتزی آسهَى هقبحجِ در ؽزوت جْت، ؽزایظدارا ثَدى  فَرت در ، فٌبٍری ٍ تحمیمبت

  ثبیغت هذارن سیز را در رٍس هقبحجِ ثب خَد ّوزاُ داؽتِ ثبؽٌذ .
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 ( وٌیذ ولیه را ایٌجب فزم ثِ دعتزعی ثزای) 1396 عبل هتوزوش ًیوِ دوتزی آسهَى در هزثی عْویِ اس اعتفبدُ هخقَؿ ؽذُ تبییذ فزم.1

  ثْذاؽت یب ػلَم ٍسارتیي هٌقَة هویشُ ّیبت یب هزوشی هویشُ ّیبت تَعظ هوَْر آسهبیؾی رعوی اعتخذام حىن اٍلیي.2

 پژوهشی و علوی هذارکتحویل 
 

 در روس هصبحبه الشاهی هی ببشذ.  1اصل کلیه هذارک آهوسشی و هستنذات پژوهشی هنذرج در کبربزگ شوبره ارائه : توجه 
 

  هصبحبه در شزکت هشینه الکتزونیکی پزداخت

عبهبًِ گلغتبى ٍ  عزیك اس) فذ ّشار تَهبى(  ریبل 000/000/1 هجلؾ اعت السم ؽذُ هؼزفی ّبی هحل رؽتِ وذ هقبحجِ در ؽزوت جْتبى ػشیش داٍعلج

 .ًوبیذپزداخت  الىتزًٍیىیثِ فَرت 

 :نبم ثبت انجبم گواهی دریبفت  

 گذراًذُ هَفمیت ثب را الشاهی تقَیزهذارن ارعبل ّشیٌِ، الىتزًٍیىی پزداخت هؾخقبت، تبییذ ٍ ثجت هزاحل داٍعلت فَرتیىِ در هزحلِ ایي در  

 .ًوبیذ ارائِ هقبحجِ ثزگشاری رٍس در را آى ٍ. ًوبیذ چبح ٍ دریبفت را ًبم ثجت اًجبم گَاّی عبهبًِ، اس اعت ضزٍری ثبؽذ

 تىویل ثِ ًغجت وِ داٍعلجبًی ٍ اعت ضزٍری) هقبحجِ (  تخققی ارسیبثی دٍم هزحلِ در ؽزوت جْت الىتزًٍیىی ًبم ثجت اًجبم گَاّی ارائِ

 .ثَد ًخَاٌّذ دٍم هزحلِ در ؽزوت ثِ هجبس ثبؽٌذ ًىزدُ دریبفت را الىتزًٍیىی ًبم ثجت گَاّی ٍ ًىزدُ الذام فَق فزایٌذ

 چٌبًچِ اعت ثذیْی. ثَد خَاّذ داًؾگبُ تىویلی تحقیالت تَعظ داٍعلت ارعبلی هذارن تبییذ ثِ هٌَط ًبم ثجت اًجبم گَاّی دریبفت:  تَجِ تَجِ

 . ؽذ ًخَاّذ گَاّی دریبفت ثِ هَفك ًوبیذ ثبرگذاری عبهبًِ در ًبفحیح یب ًبلـ فَرت ثِ را هذوَر هذارن داٍعلت

 :ههن تذکزات

 . داؽت ًخَاّذ هغتزد ػٌَاى ّیچ ثِ هقبحجِ در ؽزوت ّشیٌِ-1

 گزفتِ پظ ثبس هذارن دلیلی ّز ثِ چٌبًچِ ٍ وٌذ دریبفت جلغِ پبیبى اس پظ را هقبحجِ جلغِ در ؽذُ ارائِ هغتٌذات افل داٍعلت اعت ضزٍری-2

 .داؽت ًخَاّذ آًْب حفظ لجبل در هغئَلیتی ّیچ داًؾگبُ ًؾَد
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 گزایؼ رؽتِ داًؾىذُ
ثزگشاری هىبى 

 آسهَى
 تبریخ هقبحجِ دٍرُ وذ رؽتِ هحل

  تَضیحبت 

 ادبیات 

 اعالم تبریخ

 گزٍُ تبریخ

 رٍساًِ 1479

 خزداد  30ٍ  29

داٍعلجبى گزاهی جْت وغت اعالػبت ثیؾتز در خقَؿ 

آسهَى ٍ هذارن هَرد ًیبس ثِ عبیت داًؾىذُ ثِ آدرط 

http://adabiat.alzahra.ac.ir  هزاجؼِ فزهبییذ 

 ؽجبًِ 1484

 ایزاى ثؼذ اس اعالم تبریخ

 رٍساًِ 1490

 تیز  13ٍ  12

 ؽجبًِ 1507

 سثبى آهَسػ

 اًگلیغی

----- 

گزٍُ سثبى 

 اًگلیغی

 رٍساًِ 5360

 تیز 12

 ؽجبًِ 5377

سثبى ٍ ادثیبت 

 فبرعی

----- 

ادثیبت گزٍُ 

 فبرعی

 رٍساًِ 1003

 تیز 14

 ؽجبًِ 1061

 ادثیبت ٍ سثبى

 فبرعی

 ػزفبًی

 ادثیبت گزٍُ

 فبرعی

 تیز 14 رٍساًِ 1042

سثبى ٍ ادثیبت 

 ػزة

----- 

گزٍُ ادثیبت 

 ػزة

 رٍساًِ 1176

 تیز 14

 ؽجبًِ 1198

سهبنی بزگشاری هزحله دوم ارسیببی تخصصی ) هصبحبه ( جذول   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 گزایؼ رؽتِ داًؾىذُ
ثزگشاری هىبى 

 آسهَى
 تبریخ هقبحجِ دٍرُ وذ رؽتِ هحل

  تَضیحبت 

ػلَم 

اجتوبػی ٍ 

 التقبد

 هذیزیتگزٍُ  ثبساریبثی هذیزیت ثبسرگبًی
 رٍساًِ 2058

 تیز 14ٍ  13

داٍعلجبى گزاهی جْت وغت اعالػبت ثیؾتز در خقَؿ 

آسهَى ٍ هذارن هَرد ًیبس ثِ عبیت داًؾىذُ ثِ آدرط 

http://economics.alzahra.ac.ir/ هزاجؼِ فزهبییذ 

 ؽجبًِ 2071

 اجتوبػی ایزاىهغبئل  جبهؼِ ؽٌبعی
گزٍُ جبهؼِ 

 ؽٌبعی
 تیز 12 رٍساًِ 1535

 ػلَم التقبدی

 التقبد عٌجی

 گزٍُ التقبد

 تیز 13ٍ  12 رٍساًِ 1218

 التقبد پَلی
 رٍساًِ 1225

 تیز 13ٍ  12
 ؽجبًِ 1280

 تَعؼِ التقبدی
 رٍساًِ 1247

 تیز 13ٍ  12
 ؽجبًِ 1293

 ------- حغبثذاری
گزٍُ 

 حغبثذاری

 رٍساًِ 2241

 تیز 14ٍ  13

 ؽجبًِ 2252

 الْیبت
ػلَم لزآى ٍ 

 حذیث
----- 

گزٍُ ػلَم 

 لزآى ٍ حذیث
 تیز  12 رٍساًِ 1578

داٍعلجبى گزاهی جْت وغت اعالػبت ثیؾتز در خقَؿ 

 آسهَى ٍ هذارن هَرد ًیبس ثِ عبیت داًؾىذُ ثِ آدرط

http://theology.alzahra.ac.ir/ .هزاجؼِ فزهبییذ 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 گزایؼ رؽتِ داًؾىذُ
ثزگشاری هىبى 

 آسهَى
 تبریخ هقبحجِ دٍرُ وذ رؽتِ هحل

  تَضیحبت 

 –فٌی 

 هٌْذعی

 گزٍُ فٌبیغ ---- هٌْذعی فٌبیغ

 رٍساًِ 4142

 تیز 12

 خقَؿ در ثیؾتز اعالػبت وغت جْت گزاهی داٍعلجبى

 آدرط ثِ داًؾىذُ عبیت ثِ ًیبس هَرد هذارن ٍ آسهَى

http://engineering.alzahra.ac.ir/ .هزاجؼِ فزهبییذ 
 ؽجبًِ 4157

 ػلَم سیغتی

سیغت فٌبٍری 

 هیىزٍثی
------- 

گزٍُ 

 ثیَتىٌَلَصی

 رٍساًِ 2772
 تیز 12

 خقَؿ در ثیؾتز اعالػبت وغت جْت گزاهی داٍعلجبى

 آدرط ثِ داًؾىذُ عبیت ثِ ًیبس هَرد هذارن ٍ آسهَى

http://biosciences.alzahra.ac.ir/ .هزاجؼِ فزهبییذ 

 ؽجبًِ 2774

 ------ هیىزٍثیَلَصی
گزٍُ 

 هیىزٍثیَلَصی
 تیز 12 رٍساًِ 2758

 ------- فیشیَلَصی گیبّی
گزٍُ 

 فیشیَلَصی
 تیز 12 رٍساًِ 5527

 سیغت ؽٌبعی هحبعجبتی ثیَفیشیه

داًؾىذُ ػلَم 

 سیغتی

2767 

ثَرط 

اػشام ثِ 

 خبرج 

 تیز 12

سیغت ؽٌبعی 

 هَلىَلی -علَلی 
 2722 سیغت ؽٌبعی عبهبًِ ای

ثَرط 

اػشام ثِ 

 خبرج

 تیز 12
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 گزایؼ رؽتِ داًؾىذُ
ثزگشاری هىبى 

 آسهَى
 تبریخ هقبحجِ دٍرُ وذ رؽتِ هحل

  تَضیحبت 

ػلَم 

تزثیتی ٍ 

 رٍاًؾٌبعی

 ----- رٍاًؾٌبعی
گزٍُ 

 رٍاًؾٌبعی

 رٍساًِ 1833

 تیز 12

 خقَؿ در ثیؾتز اعالػبت وغت جْت گزاهی داٍعلجبى

  آدرط ثِ داًؾىذُ عبیت ثِ ًیبس هَرد هذارن ٍ آسهَى

http://edpsy.alzahra.ac.ir/ .هزاجؼِ فزهبییذ 

 ؽجبًِ 1854

فلغفِ تؼلین ٍ 

 تزثیت
----- 

گزٍُ هذیزیت 

ثزًبهِ ریشی  ٍ

 آهَسؽی

 رٍساًِ 1709

 تیز 12
 ؽجبًِ 1716

 ---- ثزًبهِ ریشی درعی

گزٍُ هذیزیت 

ٍ ثزًبهِ ریشی 

 آهَسؽی
 تیز 12 رٍساًِ 1725

ػلن اعالػبت ٍ 

 داًؼ ؽٌبعی
 ثبسیبثی اعالػبت ٍ داًؼ

گزٍُ ػلن 

اعالػبت ٍ 

 داًؼ ؽٌبعی

 تیز 12 رٍساًِ 1876

 تیز 12 رٍساًِ 1810 هؾبٍرُگزٍُ  ----- هؾبٍرُ

 رٍاًؾٌبعی تزثیتی

 

----- 

گزٍُ 

رٍاًؾٌبعی 

 تزثیتی 

 رٍساًِ 1757

 تیز 12

 ؽجبًِ 1769

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://edpsy.alzahra.ac.ir/


 گزایؼ رؽتِ داًؾىذُ
ثزگشاری هىبى 

 آسهَى
 تبریخ هقبحجِ دٍرُ وذ رؽتِ هحل

  تَضیحبت 

 ٌّز

 --- پضٍّؼ ٌّز

گزٍُ پضٍّؼ 

 ٌّز

 رٍساًِ 5181

 تیز  12

 خقَؿ در ثیؾتز اعالػبت وغت جْت گزاهی داٍعلجبى

  آدرط ثِ داًؾىذُ عبیت ثِ ًیبس هَرد هذارن ٍ آسهَى

http://art.alzahra.ac.ir/  .هزاجؼِ فزهبییذ 

 ؽجبًِ 5192

 پضٍّؼ ٌّز

ویف ٍ  –عزاحی فٌؼتی 

 وفؼ

 داًؾىذُ ٌّز

5165 

ثَرط 

اػشام ثِ 

 خبرج 

 تیز 12

اعجبة -عزاحی فٌؼتی

 ثبسی
5166 

ثَرط 

اػشام ثِ 

 خبرج

 تیز 12

 5167 عزاحی ثبسی-اًیویؾي

ثَرط 

اػشام ثِ 

 خبرج

 تیز 12

تَلیذ اًیویؾي -اًیویؾي

 ٍ تقَیز عبسی
5168 

ثَرط 

اػشام ثِ 

 خبرج

 تیز 12

 5163 عزاحی لجبط

ثَرط 

اػشام ثِ 

 خبرج

 تیز 12

 5164 عزاحی پبرچِ

ثَرط 

اػشام ثِ 

 خبرج

 تیز 12

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://art.alzahra.ac.ir/


 گزایؼ رؽتِ داًؾىذُ
ثزگشاری هىبى 

 آسهَى
 تبریخ هقبحجِ دٍرُ وذ رؽتِ هحل

  تَضیحبت 

ػلَم 

 ریبضی

 آًبلیش ػذدی ریبضی وبرثزدی

 گزٍُ ریبضی

 تیز 14 رٍساًِ 2981

 خقَؿ در ثیؾتز اعالػبت وغت جْت گزاهی داٍعلجبى

  آدرط ثِ داًؾىذُ عبیت ثِ ًیبس هَرد هذارن ٍ آسهَى

http://math.alzahra.ac.ir/ .ریبضی هحض هزاجؼِ فزهبییذ 
 تیز 14 رٍساًِ 2814 ججز

 تیز 14 رٍساًِ 2854 آًبلیش

 -فیشیه

 ؽیوی

 ؽیوی

 ؽیوی تجشیِ

 گزٍُ ؽیوی

 تیز 14 رٍساًِ 2534

 خقَؿ در ثیؾتز اعالػبت وغت جْت گزاهی داٍعلجبى

  آدرط ثِ داًؾىذُ عبیت ثِ ًیبس هَرد هذارن ٍ آسهَى

http://phch.alzahra.ac.ir/ .هزاجؼِ فزهبییذ 

 تیز 14 رٍساًِ 2598 ؽیوی هؼذًی

 تیز 14 رٍساًِ 2465 ؽیوی آلی

 فیشیه

 اتوی هَلىَلی

 گزٍُ فیشیه

 تیز 14 رٍساًِ 3091

 تیز 14 رٍساًِ 3115 حبلت جبهذ

 رٍساًِ 3151 ًجَم
 تیز 14

 تیز 14 رٍساًِ 3161 ًظزی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://math.alzahra.ac.ir/
http://phch.alzahra.ac.ir/


 

 

 :ههن تذکزات

 شذ. نخواهذ هستزد عنواى هیچ به) هصبحبه ( آسهوى هزحله دوم ارسیببی تخصصی  در شزکت هشینه-1

 گزفته  پس ببس هذارک دلیلی هز به چنبنچه و کنذ دریبفت جلسه پبیبى اس پس را هصبحبه جلسه در شذه ارائه هستنذات اصل داوطلب است ضزوری-2

 .داشت نخواهذ آنهب حفظ قببل در هسئولیتی هیچ دانشگبه نشود

 در صورت بزوس هشکل در ایبم ثبت نبم الکتزونیکی هی توانیذ بب شوبره هبی سیز توبس حبصل فزهبییذ.

85692837-85692854-85692458-85692189  

 

 

 الشهزا هعبونت آهوسشی و تحصیالت تکویلی دانشگبه            

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


