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 اطالعيه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران 

 6931 آزمون نيمه متمركز دكتري سال در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي

(پژوهشي-و بررسي سوابق آموزشي )مصاحبه  

می رساند که  9396-97سال تحصیلی  های دکتری نیمه متمرکزبه اطالع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی دوره -1

 99/20/9396نامه شماره  و  9396شیوه نامه اجرائی آزمون ورودی دوره دکتری  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی بر اساس

( سازمان سنجش 95از میان معرفی شدگان )مرحله اول آزمون عمومی دکتری اسفند سال  سازمان سنجش آموزش کشور،

پژوهشی  -بر اساس مصاحبه و امتیازات آموزشی (9)مطابق جدول  يش های ذيلدر رشته و گرا 96آموزش کشور برای مهر 

 اقدام به پذيرش دانشجو خواهد نمود.

 

 برنامه زماني ارزيابي تخصصي: -2

از طريق همین سايت  موارددر صورت تغییرات احتمالی  لیبرنامه زمانی مصاحبه بر اساس جدول زير اعالم می گردد وتوجه:   

 اطالع رسانی خواهد شد.

 
 كد رشته محل هاي پذيرش دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و تاريخ هاي مراجعه حائزين شرايط مرحله ارزيابي تخصصي

كدرشته 

 محل

كد رشته 

 امتحاني

نام رشته 

 امتحاني

نام  نام گرايش

 دوره

 تاريخ ظرفيت

 مصاحبه

 تاريخ هاي بعدي مصاحبه 

 فیزيولوژی ورزشی  تربيت بدني 2112 1931

 )قلب و عروق و تنفس(

 22/9/1932 2 روزانه

  

 فیزيولوژی ورزشی  تربيت بدني 2112 1119

 )قلب و عروق و تنفس(

   22/9/1932 2 شبانه

9621 

 

مهندسي  2932

 عمران
 مهندسی عمران 

 )سازه(

 23/9/32 22/9/32 22/9/1932 1 روزانه

93/9/32 

مهندسي  2932 9639

 عمران
 مهندسی عمران 

 )سازه(

 23/9/32 22/9/32 22/9/1932 1 شبانه

93/9/32 

1222 

 

برنامه ريزي  2112

 درسي
)برنامه ريزی درسی(     19/9/1932 9 روزانه 

برنامه ريزي  2112 1292

 درسي
)برنامه ريزی درسی(     19/9/1932 9 شبانه 

-الهیات و معارف اسالمی فلسفه 2192 1226

 فلسفه و کالم اسالمی

   21/9/1932 2 روزانه

-الهیات و معارف اسالمی فلسفه 2192 1231

 فلسفه و کالم اسالمی

   21/9/1932 2 شبانه

رياضي  2299 2213

 محض
 رياضی محض 

 )جبر(

 93/9/32 23/9/32 22/9/1932 2 روزانه
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رياضي  2299 2322

 محض
 رياضی محض 

 )جبر(

 93/9/32 23/9/32 23/9/1932 1 شبانه

رياضي  2291 2326

 كاربردي
 رياضی کاربردی

 * آنالیز عددی

 93/9/32 23/9/32 22/9/1932 1 روزانه

رياضي  2291 9392

 كاربردي
 رياضی کاربردی

 * آنالیز عددی

 93/9/32 23/9/32 23/9/1932 2 شبانه

مهندسي  2921 9231

 مكانيك
 مهندسی مكانیك

 )ساخت و تولید(

   12/9/1932 9 روزانه

مهندسي  2921 9232

 مكانيك
 مهندسی مكانیك

 )ساخت و تولید(

   12/9/1932 9 شبانه

مهندسي  2922 9213

 مكانيك
 مهندسی مكانیك

)طراحی کاربردی شاخه 

 تخصصی مكانیك جامدات(

   12/9/1932 1 روزانه

مهندسي  2922 9261

 مكانيك
 مهندسی مكانیك

کاربردی شاخه  )طراحی

 تخصصی مكانیك جامدات(

   12/9/1932 1 شبانه

مهندسي  2929 9222

 مكانيك
 مهندسی مكانیك

)طراحی کاربردی شاخه 

تخصصی دينامیك کنترل و  

 ارتعاشات(

   12/9/1932 9 روزانه

مهندسي  2929 9331

 مكانيك
 مهندسی مكانیك

)طراحی کاربردی شاخه 

تخصصی دينامیك کنترل و  

 ارتعاشات(

   12/9/1932 9 شبانه

مهندسي  2931 9922

 برق
 مهندسی برق 

 )الكترونیك(

   21/9/1932 9 روزانه

مهندسي  2931 9962

 برق
 مهندسی برق 

 )الكترونیك(

   21/9/1932 9 شبانه

مهندسي  2931 9163

 برق
 مهندسی برق 

 )قدرت(

   21/9/1932 9 روزانه

مهندسي  2931 9131

 برق
 مهندسی برق 

 )قدرت(

   21/9/1932 9 شبانه

مهندسي  2632 6122

 معماري
 93/9/1932 22/9/1932 29/9/1932 2 روزانه مهندسی معماری )معماری(

مهندسي  2632 6192

 معماري
 93/9/1932 22/9/1932 29/9/1932 1 شبانه مهندسی معماری )معماری(
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 مدارك مورد نياز: -9

 (jpgنوع فايل: کیلو بايت،022حداکثر اندازه  -9فردی ،آموزشی و پژوهشی )فرم شماره تكمیل فرم  مشخصات  -9

 (jpg)نوع فايل: رنگی تمام رخ 3×4و يك قطعه عكس  تصوير کارت ملی و صفحه اول شناسنامه -0

 4سازمان سنجش آموزش کشور9396تصوير کارنامه مرحله اول سنجش علمی آزمون دکتری نیمه متمرکز سال  -3

فیش پرداخت هزينه ثبت نام و مصاحبه: هزينه ثبت نام و شرکت در مصاحبه براساس مصوبه هیات امنای دانشگاه تصوير  -4

           0942نزد بانك تجارت کد  211123691به شماره حساب  دمی باشدکه باي)معادل صدهزارتومان( ريال 222.29.22مبلغ

درصورت برگزاری آزمون کتبی در برخی رشته ها  .رجايی واريز گرددنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت دبیر شهید ه ب

 به هزينه ثبت نام و شرکت در مصاحبه افزوده می شود. )معادل پنجاه هزار تومان( ريال 522.222مبلغ 

 بوده است(ها به صورت ناپیوسته که دوره کارشناسی آن متقاضیان برای) مدرک يا گواهی پايان تحصیالت دوره کاردانیتصوير  -5

  موزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد.تصوير گواهی يا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل )بايد ممهور به مهر اداره آ -6

 (jpgنوع فايل: کیلو بايت،022حداکثر اندازه 

يريت آموزش تصوير گواهی يا  مدرک کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاريخ فراغت از تحصیل که بايد ممهور به مهر مد -7

)دانشجويان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد و يا دکتری  jpgکیلو بايت،نوع فايل:022حداکثر اندازه  -دانشگاه محل تحصیل باشد

به جای مدرک کارشناسی ارشد فرم معدل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون يا دفترچه  بايدحرفه ای 

 را ذيل اطالعیه 6سازمان سنجش آموزش کشور يا فرم شماره 9396صیلی ورودی دوره دکتری سال راهنمای انتخاب رشته های تح

 ارائه نمايند(انشگاه محل تحصیل داز تأيید توسط  پس و  تكمیل

 ها به صورت ناپیوسته بوده است(دانشجويانی که دوره کارشناسی آن برایتصوير ريز نمرات دوره کاردانی ) -8

 ی يا کارشناسی ناپیوستهدوره کارشناستصوير ريز نمرات  -9

 تصوير ريز نمرات دوره کارشناسی ارشد. -92

 )تعهد حضور تمام وقت( 5تكمیل فرم شماره  -99

 اند(نامه خود دفاع نمودهنامه دوره کارشناسی ارشد )برای دانشجويانی که از پايانپاياناز   pdfيك نسخه  -90

نامککه خککود دفککاع ننمککوده و تککا تککاريخ دانشککجويانی کککه تککاکنون از پايککانپیشککنهاده )پروپککوزال( بککرای از  pdf يککك نسککخه  -93

 التحصیل خواهند شد.ً فارغ"قطعا 39/26/9396

نامککه( مبنککی بککر تايیککد صککالحیت علمککی و اخالقککی داوطلککب توسککط حککداقل دو نفککر از اسککاتید  نامککه )توصککیهارائککه معرفککی  -94

 (0دوره کارشناسی ارشد )فرم شماره 

هکای نکاقو و مخکدوش بررسکی     توصیه نامکه ززم اسکت بکه طکور کامکل و بکدون قلکی خکوردگی تكمیکل گکردد. فکرم           : فرم 9تذکر

 .نخواهد شد

 الزامی است. 0شماره  ت علمی توصیه کننده در ذيل فرم أٌ تلفن همراه( عضو هی": درج شماره تماس )ترجیحا0تذکر

  . های علمی پژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و . .از کلیه فعالیت خالصه سوابق )رزومه( يك نسخهارائه  -59

 اند الزامی است.هايی که مقاله يا مقازت داوطلب را منتشر نمودهمجله کتابها و : ارائه اصل9تذکر

: ارائه اصل و کپکی گکواهی پکذيرش قطعکی )بکا ذککر تکاريخ دقیکق دريافکت مقالکه، پکذيرش و چکات( بکرای مقکازت چکات                0تذکر

 ه و تصوير کامل متن مقازت ارائه شده به مجله و مكاتبات مربوط الزامی است.نشد

: کلیککه مککدارک ارائککه شککده در روز مصککاحبه، پککس از تهیککه اسککكن در قالککب لککو  فشککرده )دو نسککخه( بککه مسکک ول        3تککذکر

 تحصیالت تكمیلی دانشكده تقديی گردد.

مککان ثبککت نککام در آزمککون بککه صککورت رسککمی در يكککی از     داوطلبککان متقاضککی اسککتفاده از سککهمیه مربیککان بايککد در ز    -96

مؤسسککات آموزشککی/ پژوهشککی وابسککته بککه وزارت علککوم، تحقیقککات و فنککاوری اشککتغال بککه کککار داشککته باشککند. ايککن دسککته از     

( 3يیکد شکده در فکرم شکماره     أت علمکی تمکام وقکت ) ت   أداوطلبان بايد حکداقل دارای سکه سکال سکابقه ککار بکه عنکوان عضکو هیک         

 خود را همراه با ساير مدارک ثبت نام ارائه نمايند. آخرين حكی کارگزينین داوطلبان ززم است باشند. اي
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اسکتفاده از سکهمیه ايثکارگران بايکد گکواه        بکرای بکه بکاز،    %52، اسکرا و جانبکازان   انهمسر و فرزنکدان عزيکز شکهدا، مفقکود     -97

 ساير مراجع ذی ربط همراه مدارک ثبت نام ارائه نمايند. يابنیاد شهید از  استفاده از سهمیه را حسب مورد

تصککوير کککارت معافیککت يککا پايککان خککدمت وایفککه عمککومی يککا مککدرکی مبنککی بککر عککدم منککع قککانونی از ن ککر وضککعیت ن ککام  -98

 الزامیست. آقايان برایوایفه 

ارائککه گککواهی از مراجککع  ، د: بککرای آن دسککته از داوطلبککانی کککه در حککال حاضککر در خککدمت وایفککه عمککومی هسککتن    9تبصککره 

( خککدمت خککود را بککه اتمککام خواهنککد رسککاند، 9/27/9396ذيصککال  مبنککی بککر اينكککه حککداکثر تککا شککروع دوره تحصککیلی )تککاريخ  

 الزامیست.

باشکند، ارائکه دفترچکه آمکاده بکه خکدمت بکدون        : برای آن دسته از داوطلبانی ککه دارای دفترچکه آمکاده بکه خکدمت مکی      0تبصره 

 ( باشد، الزامیست.9/27/9396اعزام بعد از شروع دوره ) مهر غیبت که تاريخ

در خصککوا اعککالم درصککد دروس آزمککون و رتبککه و نیککز مشککخو نمککودن رشککته محلهککای معرفککی   4تكمیککل فککرم شککماره  –99

 شده برای آزمون مصاحبه به ترتیب اولويت )در صورت امكان تصوير کارنامه و مدارک مربوطه تحويل گردد(

ای مصککاحبه دکتککری ويکژه دانشککجو بککديهی اسکت داوطلبککان ززم اسکت کلیککه مسککتندات مربکوط بککه ايککن     تكمیکل فککرم هک   – 02

 )دو نسخه(تحويل دهند. (CDفرم را در روز مصاحبه همراه داشته باشند و اسكن شده آن را نیز روی لو  فشرده )

فککرم مخصککوا دانشککجويان سککال آخککر دوره کارشناسککی ارشککد متقاضککی شککرکت در مصککاحبه آزمککون دوره         تكمیککل  -09

 9396آزمون ورودی دکتری  0دفترچه شماره  96يا فرم مخصوا معدل صفحه  (6)فرم شماره  9396دکتری سال 

 ک ناقو بررسی نخواهد گرديد.مدار -

توسمط داوللم     ( و فميش واريمزي  ، آموزشمي و پووهشمي  )مشخصما  فمردي  1فرم شمماره  تصوير  استضروري  - 

اصمل كليمه   براسما  آدر  هماي درش شمده در جمدور زيمر ارسمار و        بمه آدر  پسمت اتكترونيكمي دانشمكده    

در قاتم  دو حلهمه تموش فشمرده در روز مصماحبه بمه مسم ور         آنهما به هممراه تصماوير اسمكن شمده     مدارك فوق 

 تحصيال  تكميلي دانشكده مربوله تحويل گردد.

 
تلفن داخلي  كارشنا  مربوله

 دانشكده
 نام دانشكده آدر  پست اتكترونيكي

 دانشكده مهندسي عمران F.Civil@srttu.edu 2922 سركار خانم اميري
 دانشكده مهندسي برق F.Electrical@srttu.edu 2299 سركار خانم فريمانه
 دانشكده مهندسي مكانيك F.Mechanical@srttu.edu 2922 جناب آقاي فرمند
 دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي F.Architecture@srttu.edu 2692 سركار خانم قمي
 دانشكده تربيت بدني F.Physical.s@srttu.edu  2911 سركار خانم مهدسي
 دانشكده علوم پايه F.B.sciences@srttu.edu 2616 جناب آقاي عظيمي
 دانشكده علوم انساني F.Humanities.s@srttu.edu 2632 جناب آقاي فعله گري

 

مراجعککه و ( www.srttu.eduگککردد، بککه طککور مرتککب بککه سککايت ايککن دانشککگاه )      بککه داوطلبککان توصککیه اکیککد مککی    -

تککا درصککورت تغییککرات احتمککالی در برنامککه زمککانی مصککاحبه هککا و يککا     مربوطککه را بککه دقککت مالح ککه فرماينککد هککای اطالعیککه

همچنکین، داوطلبکان محتکرم درصکورت نیکاز بکه        برگزاری آزمون کتبی در برخکی رشکته هکا بموقکع در جريکان امکر قکرار گیرنکد.        

و شککماره داخلککی مربوطککه اقککدام    20900972262-9يککق شککماره تلفککن  مککذاکره تلفنککی، فقککط بککا کارشناسککان فککوق و از طر  

 نمايند و از اشغال کردن ساير خطوط تلفن دانشگاه خودداری کنند.

 خیابان شهید شعبانلو  -لويزان -تهران آدر  دانشگاه:
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http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form3.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form3.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form3.pdf
http://www.srttu.edu/


 فرم ها:

داوطلبکان مرحلکه دوم آزمکون نیمکه متمرککز دکتکری سکال         آموزشکی و پژوهشکی   تكمیکل شکده مشخصکات فکردی     فرم -9

 تايپ شده باشد. دباي که  (9شماره )فرم  9396

 (0فرم توصیه نامه )فرم شماره  -0

فککرم مخصککوا داوطلبککان اسککتفاده از سککهمیه مربیککان موسسککات آموزشککی / پژوهشککی وابسککته بککه وزارت علککوم،         -3

 (3تحقیقات و فناوری )فرم شماره 

 (4آزمون و تعیین اولويت رشته محلهای مصاحبه داوطلب )فرم شماره  هایاعالم رتبه، درصدفرم مخصوا  -4

 (5)فرم شماره  دبیرشهید رجايیتربیتدکتری دانشگاه  صوا تعهد حضور تمام وقت در دورهفرم مخ -5
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 9396آزمون ورودی دکتری  0دفترچه شماره  96يا فرم معدل صفحه  (6)فرم شماره  9396دکتری سال 

 
 شرايط عمومي و اختصاصي داوللبان:-1

 الزامی است. 9396( آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 0( و )9احراز تمامی شرايط اعالمی در دفترچه شماره )  -

شدگان اين دانشگاه بصورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات پذيرفته  -

 آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

مدارک ززم مبنی بر موافقت  های دولتی هستند بايد برای ثبت نام )شروع به تحصیل( پذيرفته شدگانی که در استخدام دستگاه -

 تمام وقت يا ماموريت تحصیلی ارائه نمايند.با تحصیل  

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام ،بررسی و اشتغال به تحصیل مشخو شود که داوطلب دارای هريك از شرايط ورود به دوره  -

جلوگیری می شود بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او ان سنجش و اين اطالعیه نبوده است دکتری مذکور در اطالعیه های سازم

 و مطابق مقررات با وی رفتار و اخراج خواهد شد.

به نشانی اينترنتی داوطلبان به من ور آگاهی از زمینه های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه به سايت دانشگاه  -

www.srttu.edu .مراجعه نمايند 

حد نصاب زبان  رفته شدگان نهايی مشروط به احرازذي: ثبت نام پمدرک زبان معتبر و مهلت ارائه آن توسط پذيرفته شدگان -

 انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زير با شرط ارائه آن تا پايان نیمسال دوم تحصیلی است.  
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در صورتی که پذيرفته شده به صورت مشروط ثبت نام شده باشد ولی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر  تبصره:

 به شر  جدول فوق در حداکثر مهلت ارائه آن )دو نیمسال( نشود ثبت نام مشروط وی لغو و به تحصیل وی خاتمه داده می شود

 .آموزشی()اخراج 

 

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form1.doc
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form1.doc
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form5.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form5.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form2.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form3.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form3.pdf

