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 دانشگاه تربیت مدرس 1397دکتری سال های دوره نیمه متمرکز آزمون 

 

 

بت هنگام ث و مایندنتهیه داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم شده 

ازه هر د. اندبارگذاری نماین در ردیف های مشخص شده در سامانه جامع دانشگاهی )گلستان(نام الکترونیکی آنها را 

  .کیلو بایت کمتر باشد 80مدارک ارسالی )به جز عکس( نباید از  های  یک از فایل

 (jpgنوع فایل:  -کارت ملی )الزامی  : 1در ردیف 

یحات نیز صفحه توض 4ردیف در در صورت تغییرات اول و دوم شناسنامه و صفحات به ترتیب  : 3 و 2در ردیف های  

 jpgوع فایل: ن -کیلو بایت  200حد اکثر اندازه  -الزامی است 

نمره  ، مربوط به گواهی تایید معدل،ذیل اطالعیه -1یا فرم جایگزین فرم شماره  1فرم تکمیل شده شماره  : 5در ردیف 

 (jpgکیلو بایت، نوع فایل:  200زه حداکثر اندا -تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیل )الزامی است پایان نامه،

ه ه مهر اداربدوره و تاریخ فراغت از تحصیل که ممهور گواهی مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل  : 6در ردیف 

 (jpgکیلو بایت،نوع فایل:  200د اکثر اندازه ح -آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد. )الزامی است 

ح الزم به توضیست. ادوره کارشناسی ارشد دارای معدل بالمانع  مدرکبجای گواهی یا  1ارائه اصل فرم شماره : 1تبصره 

 اشد)خود اظهاری( بجای مدرک کارشناسی ارشد قابل قبول نمی ب 1ری فرم جایگزین شماره ارگذااست که ب

ای فارغ  رفهحدر مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری  31/6/97دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  :2تبصره 

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

( را، ذیل اطالعیه -سازمان سنجش آموزش کشور 1397راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ورودی دوره دکتری سال 

 که تکمیل و از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده باشد، ارائه نمایند. 

به مهر  اید ممهوربل )در صورت گذراندن این دوره الزامی است و گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معد : 7در ردیف 

 (jpgکیلو بایت،نوع فایل:  200داکثر اندازه ح -اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد 

ت زم به توضیح اسالست. اسی دارای معدل بالمانع ابجای گواهی یا مدرک دوره کارشن 1ارائه اصل فرم شماره : 1تبصره 

 )خود اظهاری( بجای مدرک کارشناسی قابل قبول نمی باشد 1اری فرم جایگزین شماره که بارگذ

ید در محل ارند بادانشجویان و فارغ التحصیالن دوره های کارشناسی ارشد پیوسته که مدرک دوره کارشناسی ند :2تبصره 

 را که سب مورد فرم معدلمشخص شده مخصوص مدرک کارشناسی در سامانه ثبت نام در آزمون به جای گواهی فوق ح

د را عدل خومد پیوسته دارای تکمیل و از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده است و یا گواهی دوره کارشناسی ارش

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



  " 1397دکتری سال ورودی دورهآزمون مرحله دوم  مدارک الزم و نحوه بارگذاری آنها در

 معاونت آموزشی ،های آموزشی و آزمونمدیریت همکاری

  صفحه 5 از 2 صفحه

 
 

به مهر  اید ممهورگواهی یا مدرک دوره کاردانی دارای معدل )در صورت گذراندن این دوره الزامی است و ب : 8در ردیف 

 (jpgکیلو بایت،نوع فایل:  200د اکثر اندازه ح -زش کل دانشگاه محل تحصیل باشد اداره آمو

 ن مدرک درارائه ای گواهی یا مدرک دیپلم که ممهور به مهر اداره آموزش وپرورش محل تحصیل باشد یا تعهد :  9در ردیف 

 (jpgکیلو بایت،نوع فایل:  200زه حداکثر اندا -الزامی است  -ذیل اطالعیه )دارای معدل کل  5قالب فرم شماره 

 ذیل 3ماره تعهد پرداخت هزینه تحصیلی )فرم ش دوره های نوبت دوم الزم است فرم مخصوصداوطلبان  : 10در ردیف 

حد  -امی است الز وماطالعیه( را تکمیل و بارگذاری نماید. )در صورت ثبت نام داوطلب در دوره نوبت دوم آزمون مرحله د

 (.jpg کیلو بایت، نوع فایل : 200اکثر اندازه 

( 3-1ند )ندرج در باضیانی که واجد شرایط و ضوابط ممدارک مربوط به استفاده از سهمیه مربیان: برای متق :11در ردیف 

ان و به عنو یه بودهبراساس فایل خود اظهاری داوطلب در سازمان سنجش متقاضی استفاده از این سهماین اطالعیه باشند و 

مصاحبه  وابط عمومی شرکت در( شرایط و ض3-1باشند. برای این داوطلبان ارائه مدارک مندرج در بند ) مربی معرفی شده

 (.Pdf کیلو بایت،نوع فایل : 200حداکثر اندازه برای هر مدرک  -الزامی است 

 کیلو بایت، نوع فایل : 200حداکثر اندازه  -ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد در یک صفحه )الزامی است : 12در ردیف 

jpg.) 

چنانچه دارای  و 14) در صورتی که در یک صفحه باشد در ردیف ریز نمرات دوره کارشناسی  :  14و  13در ردیف های  

 (.jpgکیلو بایت، نوع فایل  200داکثر اندازه ح -الزامی است 15دوصفحه باشد در ردیف 

داکثر ح -می است صفحه اول )عنوان( و چکیده پایان نامه )برای فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد الزا : 15در ردیف  

 ( Pdfنوع فایل کیلو بایت،  200اندازه 

 (pdf:نوع فایلکیلو بایت،  500ازه حد اکثر اند -فرم تکمیل شده ثبت اطالعات داوطلب )الزامی است : 16در ردیف  

ش کشور)الزامی سازمان سنجش آموز 1397آزمون دکتری نیمه متمرکز سال  اعالم نتایج اولیه  کارنامه : 17در ردیف 

 (jpgنوع فایل: یلو بایت، ک 200حداکثر اندازه  -است 

کیلو بایت،  200زه حداکثر اندا -)الزامی است  1397کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتری سال  : 18در ردیف 

 (jpgنوع فایل: 

 اب مرتبط یا ی ارشدنامه دوره کارشناس پایان از مستخرج پژوهشی مقاالت چاپ شده تالیف داوطلب دارای   : 19در ردیف 

ند.) بارگذاری نمای را در این قسمت  مقاله صفحه اول و خالصه )چکیده( الزم است معتبر علمی مجالت در امتحانی، رشته

بارگذاری   23و  22،  21،  20در ردیف های به هر مقاله را به تفکیک در صورت دارا بودن مقاالت بیشتر مدارک مربوط 

 (pdfایت، نوع فایل: بکیلو  200حداکثر اندازه  -الزامی است )در صورت اظهار در فرم ثبت اطالعات  شود . 

 با مرتبط یا دوره کارشناسی ارشد نامه پایان از مستخرجچاپ نشده  مقاالت پژوهشی تالیف داوطلب دارای  : 24در ردیف 

علمی و   مقاله صفحه اول و خالصه )چکیده(الزم است  معتبر علمی مجالت امتحانی دارای نامه پذیرش چاپ در رشته

 پژوهشی )تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست( علمی مقاله قطعی چاپ از مجله مبنی بر پذیرشای  نامهپژوهشی و 
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در ردیف به هر مقاله را به تفکیک را در این قسمت بارگذاری نمایند.) در صورت دارا بودن مقاالت بیشتر مدارک مربوط 

 200حداکثر اندازه  -الزامی است در صورت اظهار در فرم ثبت اطالعات  بارگذاری شود . )  28و  27،  26،  25های 

 (pdfکیلو بایت، نوع فایل: 

 علمی مجالت در نیامتحا رشته با مرتبط یا نامه پایان از مستخرج مقاالت ترویجی تالیف داوطلب دارای  : 29در ردیف 

ا ر) در صورت دارا در این قسمت بارگذاری نمایند.علمی ترویجی  مقاله صفحه اول و خالصه )چکیده(الزم است معتبر 

اری شود . در بارگذ  33و  32،  31،  30در ردیف های به هر مقاله را به تفکیک بودن مقاالت بیشتر مدارک مربوط 

 (pdfایل: کیلو بایت، نوع ف 200حداکثر اندازه  -الزامی است صورت اظهار در فرم ثبت اطالعات 

عتی می و صنمستندات اختراع به ثبت رسیده )گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های عل : 34در ردیف 

 36و   35 در ردیف هایبه هر اختراع را به تفکیک بیشتر مدارک مربوط  اختراعدر صورت دارا بودن .)  –ایران 

 (pdfکیلو بایت، نوع فایل:  200حداکثر اندازه  -الزامی است بارگذاری شود . در صورت اظهار در فرم ثبت اطالعات 

یرخانه یا ه از دبمستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر )گواهی صادر : 37در ردیف 

 39،  38ای در ردیف هبه هر یک را به تفکیک در صورت دارا بودن مستندات  بیشتر مدارک مربوط  –مراجع ذی ربط 

ع فایل: نوکیلو بایت،  200زه حداکثر اندا -بارگذاری شود  در صورت  اظهار در فرم ثبت اطالعات الزامی است  40،  و 

pdf) 

 رشته با رتبطم نامه یا پایان از مستخرج کامل مقاالت یا مقاله چکیدهمدارک مربوط به داوطلبی که  : 41در ردیف 

و خالصه  ه الزم است تصویر جلد کتابچ  را دارد( خارجی یا داخلی) معتبر های کنفرانس در ارائه شده امتحانی

 توسط کنفرانس در مقاله ارائهو گواهی/ تاییدیه خارجی  و معتبرداخلی های کنفرانس در شده ارائه  مقاله )چکیده(

در ک ا به تفکیقاله ربه هر مرا در این قسمت بارگذاری نماید.) در صورت دارا بودن مقاالت بیشتر مدارک مربوط  نویسنده

زه حداکثر اندا -در صورت  اظهار در فرم ثبت اطالعات الزامی است بارگذاری شود .  45و  44،  43،  42ردیف های 

 (pdfنوع فایل: کیلو بایت،  200

هار صورت اظ ح ها/پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صالح )درگواهی طر :46در ردیف 

 (pdfنوع فایل: کیلو بایت،  200داکثر اندازه ح -داوطلب در فرم ثبت اطالعات الزامی است 

 و گواهی ه کتاب)تصویر روی جلد، شناسناممرتبط با رشته تحصیلی  مستندات مربوط به ترجمه کتب:  47در ردیف 

و  48دیف های در رمدارک مربوط به هر ترجمه را به تفکیک در صورت داشتن ترجمه بیشتر  – انتشار از ناشر مربوطه

نوع فایل: ایت، کیلو ب 200زه حداکثر اندا -بارگذاری شود. برای هر مورد اظهار شده در فرم ثبت اطالعات الزامی است   49

pdf) 
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ر و انشکده هندمستندات مربوط به تالیف مدخل در دانش نامه یا فرهنگ های توصیفی )مختص داوطلبان  : 50در ردیف 

 (pdfکیلو بایت، نوع فایل:  200زه حداکثر اندا -ار داوطلب در فرم ثبت اطالعات الزامی است در صورت اظه -معماری 

در  - شکده حقوقن و مقررات )مختص داوطلبان دانمستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانی : 51در ردیف 

 (pdfنوع فایل: کیلو بایت،  200داکثر اندازه ح -صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطالعات الزامی است 

ر ادر صورت اظه -داوطلبان دانشکده حقوق  مستندات مربوط به تاثیر گذاری در آراء قضایی )مختص:  52در ردیف 

 (pdfنوع فایل: کیلو بایت،  200داکثر اندازه ح -اطالعات الزامی است داوطلب در فرم ثبت 

 -ت زامی اسسایر مدارک و سوابق برجسته علمی )برای هر مورد اظهار شده در فرم ثبت اطالعات ال : 53در ردیف 

 (pdfنوع فایل: کیلو بایت،  500حداکثر اندازه 

وزشی دانشگاه نیمسال از مدیریت امور آم 8گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی در حداکثر مدت  :54در ردیف 

ت، نوع فایل: کیلو بای 200زه حداکثر اندا -محل تحصیل دوره )در صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطالعات الزامی است

jpg.) 

شی دانشگاه محل نیمسال از مدیریت امور آموز 5کثر مدت گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد در حدا : 55در ردیف 

 ( jpgوع فایل: کیلو بایت، ن 200زه حداکثر اندا -تحصیل دوره )در صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطالعات الزامی است

ثبت  در فرم در صورت اظهار داوطلبعلمی دانشجویی ) المپیادهای 15الی  1گواهی برگزیدگان رتبه  : 56در ردیف 

 (jpgنوع فایل: کیلو بایت،  200داکثر اندازه ح -اطالعات الزامی است 

ت فرم ثب در صورت اظهار داوطلب درگواهی کسب مدال در المپیاد های جهانی علمی دانش آموزی ) : 57در ردیف 

 (jpgنوع فایل: کیلو بایت،  200داکثر اندازه ح -اطالعات الزامی است 

وابط ( شرایط و ض1-1گواهی زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه مطابق با جدول مندرج در بند ) : 58در ردیف 

نوع فایل:  کیلو بایت، 200زه حداکثر اندا -)در صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطالعات الزامی استشرکت در آزمون 

jpg ) 

برای کسب  یه باید( این اطالع1-1اعالم شده در بند )حداقل نمره قابل قبول زبان انگلیسی داوطلب دارای  توجه:

العیه( ذیل اطامتیاز، گواهی آن را مطابق اظهارات خود در تقاضانامه و فرم تکمیل شده ثبت اطالعات داوطلب )

 بارگذاری کند، در غیر اینصورت امتیاز مدرک مربوطه به وی تعلق نخواهد گرفت.

)در  وزش عالیمعاون آموزشی دانشگاه/موسسه آمراکز آموزش عالی با تایید گواهی سابقه تدریس در م : 59در ردیف 

 (jpgکیلو بایت، نوع فایل:  200داکثر اندازه ح -صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطالعات الزامی 

م راوطلب در ف)در صورت اظهار دمرتبط با رشته تخصصی صادره از مراجع ذیصالح  کشوریگواهی نمونه  : 60در ردیف 

 (jpgکیلو بایت، نوع فایل:  200د اکثر اندازه ح -ثبت اطالعات الزامی است
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فرم ثبت  )در صورت اظهار داوطلب درگواهی یا مدرک دوم کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصی  : 61در ردیف 

 (jpgکیلو بایت، نوع فایل:  200د اکثر اندازه ح -اطالعات الزامی است

 بت اطالعاتث)در صورت اظهار داوطلب در فرم گواهی یا مدرک دوم کارشناسی مرتبط با رشته تخصصی  : 62در ردیف 

 (jpgبایت، نوع فایل:  یلوک 200حد اکثر اندازه  -الزامی است

ل وسته داخگواهی رتبه اول تا سوم آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپی : 63در ردیف 

 200زه احد اکثر اند -صادره از سازمان سنجش آموزش کشور )در صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت اطالعات الزامی است

 (jpgکیلو بایت، نوع فایل: 

ار شده ورد اظهبرای هر مادگاههای مجازی در سطح علمی و بین المللی )مستندات برگزیدگان مسابقات د : 64در ردیف 

 (pdfنوع فایل: کیلو بایت،  200داکثر اندازه ح -در فرم ثبت اطالعات الزامی است 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


