
دانشگاه  ١٣٩٦نتايج نھايی پذيرش دانشجو از طريق آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادھای درخشان در دوره ھای دکتری تخصصی سال 
 ٧از ٢ صفحه ١٣٩٦مردادماه  ١٠:انتشارتاريخ  ،تربيت مدرس

  

 

  دانشگاه تربيت مدرس 1396تخصصي سال جدول مشخصات قبولي هاي علمي دوره هاي دكتري 

 )برگزيدگان علمي(از طريق آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان 

 رديف
هفت رقم سمت راست 

 شماره ملي
 توضيحات  قبوليرشته  نام پدر

 ___ آب و هواشناسي  سعداله ٠٠٤٤١٢٥ 1

 دوران تاريخي - باستان شناسي   محمود ٠٠٠٥٣٦٨ 2

اصل فرم (ارائه مستندات الزامي  مشروط به

با تاييد مديرامور آموزشي دانشگاه  1شماره 

حداكثر ) محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد

 11تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 

 1396شهريورماه 

 تاريخ اسالم -تاريخ  علي اصغر ٢٢٦٠٠٨١ 3

تصوير (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

مقاالت علمي پژوهشي /مقالهكامل نسخه پروف 

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11روز شنبه مورخ 

 جغرافيا و برنامه ريزي شهري عبداله ٠١٢٠١٨١ 4

اصل فرم (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

آموزشي دانشگاه با تاييد مديرامور  1شماره 

محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد وتصوير 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت )  مقاالت/ شده مقاله 

 1396شهريورماه  11اداري روز شنبه مورخ 

 روابط بين الملل  ايوب ٠٦٠٨٩٧٤ 5

اصل فرم (ارائه مستندات الزامي مشروط به 

با تاييد مديرامور آموزشي دانشگاه  1شماره 

حداكثر ) محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد

 11تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 

 1396شهريورماه 

 ___ روانشناسي  فريبرز ٠٦٠٠٧٣٠ 6

 ___ زبان شناسي  سيدابراهيم ١٠٩٢٦٨٧ 7

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



دانشگاه  ١٣٩٦نتايج نھايی پذيرش دانشجو از طريق آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادھای درخشان در دوره ھای دکتری تخصصی سال 
 ٧از ٣ صفحه ١٣٩٦مردادماه  ١٠:انتشارتاريخ  ،تربيت مدرس

  

 

 فلسفه  اصغر ٠٤٤٧٧٥٩ 8

تصوير (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11روز شنبه مورخ 

 علي ٠٠٧٩١٠٨ 9
بيوشيمي  - فيزيولوژي ورزشي  

 و متابوليسم ورزشي
___ 

 سليمان ٠١٧٩٢٠٠ 10
مديريت  -مديريت ورزشي  

 بازاريابي و رسانه هاي ورزشي

تصوير (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11روز شنبه مورخ 

 اقتصاد سالمت -اقتصاد   علي رضا ٠١٣٧٠٥١ 11

تصوير (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11روز شنبه مورخ 

 حسابداري غالمعلي ٢٠٠١٦١٩ 12

تصوير (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11روز شنبه مورخ 

 رضا ٠٤٥٢٤٨٩ 13
اقتصاد بين  -علوم اقتصادي  

 الملل

تصوير (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11روز شنبه مورخ 

 محمد ٠١٣١٤٣٢ 14
استراتژي  - مديريت صنعتي  

 صنعتي
___ 

 حقوق خصوصي مظفر ٠٠٨٦٧٨٧ 15

تصوير (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11روز شنبه مورخ 

 ___ حقوق كيفري و جرم شناسي  عليرضا ٤٩٢١٢٣٥ 16

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



دانشگاه  ١٣٩٦نتايج نھايی پذيرش دانشجو از طريق آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادھای درخشان در دوره ھای دکتری تخصصی سال 
 ٧از ٤ صفحه ١٣٩٦مردادماه  ١٠:انتشارتاريخ  ،تربيت مدرس

  

 

 بيماري شناسي گياهي  هدايت اهللا ٠٢٤١٨٩٧ 17

تصوير (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11شنبه مورخ  روز

 قاسم ٠٢٧٠٤٦٢ 18

ترويج و آموزش كشاورزي  

ترويج كشاورزي پايدار و  -پايدار 

 منابع طبيعي

___ 

 ___ حشره شناسي كشاورزي  ابوالقاسم ٠٢٣٦٧٤٤ 19

 ___ زراعت  تقي ٠١٠١٠٥٧ 20

 ژنتيك و به نژادي گياهي  شاهمراد ٠٣٢٣٣٧٠ 21

تصوير (مستندات الزامي مشروط به ارائه 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11روز شنبه مورخ 

 نادر ٠٠٦٤٤٣٢ 22
ژنتيك و اصالح دام  - علوم دامي  

 و طيور
___ 

 احد ٠١٢٩٠٥٩ 23

 -علوم و مهندسي باغباني  

فيزيولوژي توليد و پس از 

 برداشت گياهان باغباني

اصل فرم (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

با تاييد مديرامور آموزشي دانشگاه  1شماره 

محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد وتصوير 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

نسخه چاپ  داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11روز شنبه مورخ 

 سيد اصغر ٠٩٨٠٥٤٨ 24
 -علوم و مهندسي صنايع غذايي  

 فناوري مواد غذايي
___ 

 مسعود ٠١٢١١٣٦ 25
 - مهندسي مكانيك بيوسيستم 

 طراحي ماشين هاي كشاورزي
___ 

 محمد ٢٨٥٥٥٦١ 26
 -مهندسي مكانيك بيوسيستم  

 انرژي هاي تجديدپذير
___ 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 رحمت اهللا ٠١٦٣٠٨٤ 27
عمل آوري فرآورده هاي  -شيالت  

 شيالتي
___ 

28 ٠٠٧٣٠٨٢ 
محمد 

 عارف
 ___ شيمي معدني -شيمي  

 ___ اتمي مولكولي - فيزيك   حفيظ اله ٠٠٧٥٥٧٩ 29

 ___ بيوشيمي  محمد ٠٠٤٩٣٤٠ 30

 ___ مهندسي متالورژي و مواد  محمود ١٩٧٧٠٧٤ 31

 نعمت اهللا ٠٠٩٠١٩٤ 32
 -مهندسي متالورژي و مواد  

 سراميك
___ 

 ___ مهندسي پليمر  علي ٠٠٠٨٩٥٢ 33

34 ٠٣٩٨٤١٣ 
سيد فضل 

 اهللا
 ___ مهندسي شيمي 

 ___ ساخت و توليد - مهندسي مكانيك   موسي ٠١٧٤٧٥١ 35

 ___ ساخت و توليد - مهندسي مكانيك   جمشيد ٠٦٢٦٦١١ 36

 كمال ٠١٣٧٢٠٨ 37
سازه هاي  -مهندسي هوا فضا  

 هوايي

تصوير (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11مورخ روز شنبه 

38 ٠٠٧١٠٩٧ 
علي 

 اشرف
 ___ قدرت -مهندسي برق  

 خدانظر ١١٢٤٣٦٣ 39
مخابرات  -مهندسي برق  

 )سيستم(
___ 

 ___ مهندسي صنايع  علي ٢٩٣٠٠٥٩ 40

41 ٠٤٦٧٠٠٠ 
محمد 

 مهدي
 ___ مهندسي صنايع 

 ___ شهرسازي  محمدعلي ٠١٥٠٢٥١ 42

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



دانشگاه  ١٣٩٦نتايج نھايی پذيرش دانشجو از طريق آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادھای درخشان در دوره ھای دکتری تخصصی سال 
 ٧از ٦ صفحه ١٣٩٦مردادماه  ١٠:انتشارتاريخ  ،تربيت مدرس

  

 

 معماري  اكبر ٠١١٤٦٣٦ 43

تصوير (مشروط به ارائه مستندات الزامي 

مقاالت علمي پژوهشي /كامل نسخه پروف مقاله

داراي نامه پذيرش چاپ يا تصوير نسخه چاپ 

حداكثر تا پايان وقت اداري ) مقاالت/شده مقاله 

 1396شهريورماه  11روز شنبه مورخ 

نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله "قبول شدگاني كه در زمان ثبت نام و شركت در جلسه آزمون شفاهي  *

 رشته مورد تقاضايا مرتبط با از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مستخرج يا مقاالت علمي پژوهشي 

ارائه "و يا نسبت به  استبوده  "مقاله) پروف(نسخه نهايي قبل از چاپ  ارائه كرده اند كه فاقدخود را 

  محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد خود اقدام با تاييد مديرامور آموزشي دانشگاه  1فرم شماره 

  دانشگاه 1396جدول مشخصات قبولي هاي علمي دوره هاي دكتري تخصصي سال در  ،"نكرده اند

باالي شماره  ،)برگزيدگان علمي(از طريق آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان  تربيت مدرس 

ملزم هستند حداكثر تا  ،توضيحات اعالم شده است و شرايط آنها در ستوندرج  *عالمت  ملي آنان

به مديريت همكاري  رامربوط مستندات الزامي  1396شهريورماه  11پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 

در غير اين  ،نمايند تحويل ) 207اتاق  -طبقه اول - ساختمان آموزش كل( هاي آموزشي و آزمون دانشگاه

ثبت نام و شركت در و مجاز به صورت از فهرست قبولي هاي علمي مشروط دانشگاه حذف خواهند شد 

  . نخواهند بودكالس هاي دوره 

 

  :نكات مهم

شهريورماه  11پايان وقت اداري روز شنبه مورخ حداكثر تا محترم علمي ضروري است قبول شدگان  -1

خود را كه در زمان ثبت نام تصوير آن  ...)تاييد معدل، نمره پايان نامه وگواهي ( 1اصل فرم شماره  1396

با پست پيشتاز به نشاني تهران، تقاطع  بارگذاري كرده اند دانشگاه )گلستان(را در سامانه جامع دانشگاهي 

 بزرگراه جالل آل احمد و شهيد چمران، دانشگاه تربيت مدرس، مديريت همكاري هاي آموزشي و آزمون ،

بدون آزمون استعدادهاي بر روي پاك درج شود مربوط به پذيرش (ارسال  14115-319صندوق پستي 

به مديريت همكاري هاي آموزشي به صورت حضوري  يا )1396دوره هاي دكتري تخصصي سال  درخشان

  .و رسيد آن را دريافت نمايندتحويل ) 207اتاق  -طبقه اول -ساختمان آموزش كل(دانشگاه و آزمون 

كه در زير اين اطالعيه قرار  ارائه مدرك زبان انگليسي معتبرملزم به تكميل فرم تعهد  كليه قبول شدگان -2

  ) گلستان(دارد و بارگذاري تصوير آن در زمان مقرر ثبت نام غيرحضوري در سامانه جامع دانشگاهي 

نام حضوري بايستي به شايان ذكر است اصل فرم تعهد مربوط نيز در زمان ثبت . مي باشنددانشگاه 

  .مسئولين مربوط در هر دانشكده تحويل شود

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري


