
 بسمھ تعالي

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتري  4شماره  اطالعیه
1397سال  

پژوهشی)- (مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی  

می رساند که دانشگاه  1397- 98هاي دکتري نیمه متمرکزسال تحصیلی  به اطالع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودي دوره
 /س  مورخ 3636   نامه شماره و  1397شیوه نامه اجرائی آزمون ورودي دوره دکتري  تربیت دبیر شهید رجایی بر اساس

) سازمان 96از میان معرفی شدگان (مرحله اول آزمون عمومی دکتري اسفند سال  سازمان سنجش آموزش کشور، 01/02/1397
پژوهشی  - بر اساس مصاحبه و امتیازات آموزشی )1در رشته و گرایش هاي ذیل(مطابق جدول  97سنجش آموزش کشور براي مهر 

  اقدام به پذیرش دانشجو خواهد نمود.

راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلی آزمون ورودي دوره   2و  بر اساس دفترچه شماره  قبلیاطالعیه    توجه: پیرو
داوطلبان فرهنگی شاغل رسمی یا پیمانی در وزارت آموزش و پرورش می (نیمه متمرکز) تنها   Ph.D 1397دکتري  

  توانند در مصاحبه شرکت نمایند.

  برنامه زمانی ارزیابی تخصصی:-2

احتمال برنامه زمانی مصاحبه بر اساس جدول زیر اعالم می گردد و لکن در صورت تغییرات احتمالی با توجه به   
هاي دیگر و مواردي از این قبیل، تغییرات برنامه زمانی  از طریق همین سایت دانشگاهه زمانی مصاحبه تداخل برنام

  اطالع رسانی خواهد شد.

کد رشته محل هاي مورد پذیرش دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و تاریخ هاي مراجعه حائزین شرایط مرحله ارزیابی 
  تخصصی

کدرشته 
  محل

کد رشته 
  امتحانی

نام رشته 
  امتحانی

نام   نام گرایش
  دوره

تاریخ   تاریخ مصاحبه  ظرفیت
  مصاحبه

تاریخ 
  مصاحبه

تربیت   2116  1375
  بدنی

فیزیولوژي ورزشی(قلب و عروق 
  و تنفس)

 28/3/97  2  روزانه
  29/3/97  -  

تربیت   2116  1391
  بدنی

فیزیولوژي ورزشی(قلب و عروق 
  و تنفس)

  -  29/3/96  28/3/97  2  شبانه

3511  
2307  

مهندسی 
  عمران

  مهندسی عمران (سازه)
  
  

  4/4/97  3/4/97  3  روزانه

3540  
2307  

مهندسی 
  عمران

  مهندسی عمران (سازه)
  

  4/4/97  3/4/97  3  شبانه
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1719  
2142  

برنامه 
ریزي 
  درسی

 (برنامه ریزي درسی)
  

  3  روزانه

28/3/97  29/3/97  
1730  
2142  

برنامه 
ریزي 
  درسی

 (برنامه ریزي درسی)
  

  3  شبانه

1635  
فلسفه - الهیات و معارف اسالمی  فلسفه  2133

  و کالم اسالمی
  2  روزانه

3/4/97  4/4/97  
1647  
فلسفه - الهیات و معارف اسالمی  فلسفه  2133

  و کالم اسالمی
  2  شبانه

ریاضی   2233  2756
  4/4/97  3/4/97  2/4/94  2  روزانه  ریاضی محض (جبر)  محض

ریاضی   2233  2856
  4/4/97  3/4/97  2/4/94  2  شبانه  ریاضی محض (جبر)  محض

ریاضی   2234  2915
  4/4/97  3/4/97  2/4/94  2  روزانه  ریاضی کاربردي*آنالیز عددي  کاربردي

ریاضی   2234  2959
  4/4/97  3/4/97  2/4/94  2  شبانه  ریاضی کاربردي*آنالیز عددي  کاربردي

مهندسی   2321  3745
  مکانیک

مهندسی مکانیک(ساخت و 
 تولید)

  
 29/3/97  4  روزانه

  -  -  

مهندسی   2321  3758
  مکانیک

مهندسی مکانیک(ساخت و 
 تولید)

  
 29/3/97  4  شبانه

  -  -  

مهندسی   2322  3774
  مکانیک

مهندسی مکانیک(طراحی 
کاربردي شاخه تخصصی 

  مکانیک جامدات)
  -  -  30/3/97  3  روزانه

مهندسی   2322  3811
  مکانیک

مهندسی مکانیک(طراحی 
کاربردي شاخه تخصصی 

  مکانیک جامدات)
  -  -  30/3/97  3  شبانه

مهندسی   2323  3838
  مکانیک

مهندسی مکانیک(طراحی 
کاربردي شاخه تخصصی 

  دینامیک کنترل و  ارتعاشات)
  -  -  28/3/97  2  روزانه

مهندسی   2323  3866
  مکانیک

مهندسی مکانیک(طراحی 
کاربردي شاخه تخصصی 

  دینامیک کنترل و  ارتعاشات)
  

  -  -  30/3/97  2  شبانه
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مهندسی   2301  3267
  برق

 مهندسی برق(الکترونیک)
  

  -  -  3/4/97  5  روزانه

مهندسی   2301  3297
  برق

 مهندسی برق(الکترونیک)
  

  -  -  3/4/97  5  شبانه

مهندسی   2304  3401
  برق

 مهندسی برق(قدرت)
  

  -  -  4/4/97  4  روزانه

مهندسی   2304  3440
  برق

 مهندسی برق(قدرت)
  

  -  -  4/4/97  4  شبانه

مهندسی   2502  5163
  -  -  28/3/97  3  روزانه مهندسی معماري(معماري)  معماري

مهندسی   2502  5173
  -  -  29/3/97  3  شبانه مهندسی معماري(معماري)  معماري

  

  

 مدارك مورد نیاز:-3

مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی در زمان ثبت نام و مصاحبه (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و  حکم کار گزینی - 1
 پرورش)

 )jpgکیلو بایت،نوع فایل:200حداکثر اندازه  -1تکمیل فرم  مشخصات فردي ،آموزشی و پژوهشی (فرم شماره  - 2
 )jpgرنگی تمام رخ(نوع فایل: 3*4و یک قطعه عکس  تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه - 3
  4سازمان سنجش آموزش کشور1396تصویر کارنامه مرحله اول سنجش علمی آزمون دکتري نیمه متمرکز سال - 3

تصویر فیش پرداخت هزینه ثبت نام و مصاحبه: هزینه ثبت نام و شرکت در مصاحبه براساس مصوبه هیات امناي دانشگاه - 4
بنام 2140زد بانک تجارت کد ن214120534می باشدکه می بایست به شماره حساب رتومان) (معادل صدهزاریال 000,01,00مبلغ

 .درآمدهاي اختصاصی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی واریز گردد

 ها به صورت ناپیوسته بوده است) که دوره کارشناسی آن متقاضیاندوره کاردانی (جهت   مدرك یا گواهی پایان تحصیالتتصویر - 5
حداکثر  -تصویر گواهی یا مدرك دوره کارشناسی داراي معدل (باید ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد.-6

  )jpgکیلو بایت،نوع فایل:200اندازه 
 تصویر گواهی یا  مدرك کارشناسی ارشد داراي معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل که باید ممهور به مهر مدیریت آموزش- 7

)( دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتري jpgکیلو بایت،نوع فایل:200حداکثر اندازه  - دانشگاه محل تحصیل باشد
حرفه اي می بایستی به جاي مدرك کارشناسی ارشد فرم معدل (مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام  و شرکت در آزمون یا 

ذیل  6سازمان سنجش آموزش کشور یا فرم شماره 1397لی ورودي دوره دکتري سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصی
 )را ،که تکمیل و از سوي دانشگاه محل تحصیل تایید شده باشد،ارائه نمایند.)اطالعیه

  ها به صورت ناپیوسته بوده است) تصویر ریز نمرات دوره کاردانی (جهت دانشجویانی که دوره کارشناسی آن-8
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  ی یا کارشناسی ناپیوستهنمرات دوره کارشناس تصویر ریز-9

  تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد.-10

  (تعهد حضور تمام وقت) 5تکمیل فرم شماره -11

  اند) نامه خود دفاع نموده نامه دوره کارشناسی ارشد (براي دانشجویانی که از پایان پایاناز   pdfیک نسخه  -12  

ــان  پیشــنهادهاز  pdf یــک نســخه -13 ــاکنون از پای ــراي دانشــجویانی کــه ت ــوزال) ب ــاریخ   (پروپ ــا ت نامــه خــود دفــاع ننمــوده و ت

  التحصیل خواهند شد. قطعا  فارغ 31/06/1397

ــر تاییــد صــالحیت علمــی و اخالقــی داوطلــب توســط حــداقل دو نفــر از اســاتید    نامــه (توصــیه ارائــه معرفــی -14 نامــه) مبنــی ب

  )2دوره کارشناسی ارشد (فرم شماره 

هـاي نـاقص و مخـدوش بررسـی      : فرم توصیه نامـه الزم اسـت بـه طـور کامـل و بـدون قلـم خـوردگی تکمیـل گـردد. فـرم           1تذکر 

  ..نخواهد شد

الزامـی   2شـماره   : درج شـماره تمـاس (ترجیحـا  تلفـن همـراه) عضـو محتـرم هیـات علمـی توصـیه کننـده در ذیـل فـرم              2تذکر 

  است.

.  هاي علمی پژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و . . از کلیه فعالیت رزومه یک نسخهارائه  - 15  

  اند الزامی است. هایی که مقاله یا مقاالت داوطلب را منتشر نموده مجله کتابها و : ارائه اصل1تذکر 

ـ              2تذکر  راي مقـاالت چـاپ   : ارائه اصـل و کپـی گـواهی پـذیرش قطعـی (بـا ذکـر تـاریخ دقیـق دریافـت مقالـه، پـذیرش و چـاپ) ب

  نشده و تصویر کامل متن مقاالت ارائه شده به مجله و مکاتبات مربوط الزامی است.

ــذکر  ــئول        3ت ــه مس ــخه) ب ــرده (دو نس ــوح فش ــب ل ــکن در قال ــه اس ــس از تهی ــاحبه، پ ــده در روز مص ــه ش ــدارك ارائ ــه م : کلی

  تحصیالت تکمیلی دانشکده تقدیم گردد.

% بــه بــاال، جهــت اســتفاده از ســهمیه ایثــارگران 50هدا، مفقــودین، اســرا و جانبــازان عزیــز شــفرهنگیــان همســر و فرزنــدان  -16

ــراه        ــط، هم ــع ذي رب ــایر مراج ــارگران و س ــور ایث ــهید و ام ــاد ش ــط بنی ــورد، توس ــب م ــتفاده از ســهمیه را حس ــواهى اس ــد گ بای

  مدارك ثبت نام ارائه نمایند.

ــا پایــان خــدمت وظیفــه عمــومی یــا مــدر -17 کی مبنــی بــر عــدم منــع قــانونی از نظــر وضــعیت نظــام  تصــویر کــارت معافیــت ی

  وظیفه جهت برادران الزامیست.
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ــان 1صــره تب ــته از داوطلب ــراي آن دس ــی : ب ــومی هســتن   فرهنگ ــه عم ــدمت وظیف ــال حاضــر در خ ــه در ح ــواهی از دک ــه گ ، ارائ

ــه1/07/1396مراجــع ذیصــالح مبنــی بــر اینکــه حــداکثر تــا شــروع دوره تحصــیلی (تــاریخ   اتمــام خواهنــد  ) خــدمت خــود را ب

  رساند، الزامیست.

باشـند، ارائـه دفترچـه آمـاده بـه خـدمت بـدون         : براي آن دسته از داوطلبـانی کـه داراي دفترچـه آمـاده بـه خـدمت مـی       2تبصره 

  ) باشد، الزامیست.1/07/1396مهر غیبت که تاریخ اعزام بعد از شروع دوره (

ون و رتبــه و نیــز مشــخص نمــودن رشــته محلهــاي معرفــی  در خصــوص اعــالم درصــد دروس آزمــ 4تکمیــل فــرم شــماره  –18

  شده براي آزمون مصاحبه به ترتیب اولویت. (در صورت امکان تصویر کارنامه و مدارك مربوطه تحویل گردد.)

تکمیـل فــرم هــاي مصـاحبه دکتــري ویــژه دانشـجو بــدیهی اســت داوطلبـان الزم اســت کلیــه مسـتندات مربــوط بــه ایــن       – 19
  (دو نسخه)تحویل دهند. )CDحبه همراه داشته باشند و اسکن شده آن را نیز روي لوح فشرده (فرم را در روز مصا

ــل -20 ــون دوره ي    تکمی ــر دوره ي کارشناســی ارشــد متقاضــی شــرکت در مصــاحبه آزم ــرم مخصــوص دانشــجویان ســال آخ ف

  1397آزمون ورودي دکتري  2دفترچه شماره  96یا فرم مخصوص معدل صفحه  )6(فرم شماره  1396دکتري سال 

ــد کلیــه بنــد هــاي  درج شــده در نامــه شــماره   -21 مرکــز برنامــه ریــزي  02/03/1397مــورخ  22/35380/180مطالعــه و تایی

ــرورش در خصــوص    ــوزش و پ ــات وزارت آم ــاوري اطالع ــابع انســانی و فن ــمی   من ــان رس ــوابط اختصاصــی فرهنگی  –شــرایط و ض

  1397آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی سال  –پیمانی وزارت آموزش و پرورش 

  مدارك ناقص بررسی نخواهد گردید.  -22

  

توســط  ) و فــیش واریــزي، آموزشــی و پژوهشــی(مشخصــات فــردي1فــرم شــماره تصــویر  اســتضــروري  -

براسـاس  آدرس هـاي درج شـده در جـدول زیـر ارسـال و        بـه آدرس پسـت الکترونیکـی دانشـکده    داوطلب 

در قالــب دو حلقــه لــوح فشــرده در روز  آن هــابــه همــراه تصــاویر اســکن شــده  اصــل کلیــه مــدارك فــوق 

  مصاحبه به مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه تحویل گردد.

  
 نام دانشکده آدرس پست الکترونیکی تلفن داخلی دانشکده

٢٣٨٦ Civil@sru.ac.ir دانشکده مهندسی عمران 

٢٢٣٦ Ele-grad@sru.ac.ir دانشکده مهندسی برق 
٢٣٧٢ 
٢٣٧١ Mechanic@sru.ac.ir دانشکده مهندسی مکانیک 
٢٥٣٦ au@sru.ac.ir دانشکده مهندسی معماري و شهرسازي 
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٢٣١٤  sportsci@sru.ac.ir دانشکده تربیت بدنی 

٢٥١٥ olompaye@yahoo.com دانشکده علوم پایه 

٢٥٠٨ hscience@sru.ac.ir دانشکده علوم انسانی 
  

ــی    - ــد م ــیه اکی ــان توص ــه داوطلب ــگاه (     ب ــن دانش ــایت ای ــه س ــب ب ــور مرت ــه ط ــردد، ب ــه و www.sru.ac.irگ ) مراجع

تا درصـورت تغییـرات احتمـالی در برنامـه زمـانی مصـاحبه هـا و یـا         را بـه دقـت مالحظـه فرماینـد.    هاي مربوطـه   اطالعیه

  برگزاري آزمون کتبی در برخی رشته ها بموقع در جریان امر قرار گیرند.

دانشکده ها  در جدول زیر درج شده است،لذا خواهشمند است از  کارشناس تحصیالت تکمیلینام و نام خانوادگی و شماره تلفن  *
  مربوطه هماهنگ فرمایید. کارشناساشغال سایر تلفن هاي دانشگاه خودداري نموده و هرگونه سؤال تخصصی را با 

  مربوطه می باشد. هاي  دانشکده دانشگاه و مکان برگزاري مصاحبه در *

  خیابان شهید شعبانلو  - لویزان- *آدرس دانشگاه: تهران

  02122970060- 9تلفن دانشگاه :

  

کارشناس تحصیالت نام و نام خانوادگی   رشته/ گرایش  ردیف
  دانشکده تکمیلی

  تلفن:
9 -02122970060  

  داخلی 2314  سرکار خانم مقدسی  فیزیولوژي ورزشی(قلب و عروق و تنفس)  1
  داخلی 2386  سرکار خانم امیري  مهندسی عمران (سازه)  2
  داخلی 2508  جناب آقاي فعله گري علوم تربیتی(برنامه ریزي درسی)  3

  داخلی 2508  جناب آقاي فعله گري  الهیات(فلسفه و کالم اسالمی)  4
  داخلی 2515  طالییجناب آقاي   ریاضی محض (جبر)  5
  داخلی 2515  جناب آقاي طالیی  ریاضی کاربردي  6
مکانیک(ساخت و تولید)مهندسی   7  

  
  داخلی 2371  جناب آقاي فارسی جانی

مهندسی مکانیک(طراحی کاربردي زمینه   8
 مکانیک جامدات)

  داخلی 2371  جناب آقاي  فارسی جانی

مهندسی مکانیک(طراحی کاربردي زمینه   9
 دینامیک ارتعاشات)

  داخلی 2372  جناب آقاي پیروز نیا

 مهندسی برق(الکترونیک)  10
 

  داخلی 2236  سرکار خانم نایب حسین 

 مهندسی برق(قدرت)  11

 
  داخلی 2236  سرکار خانم نایب حسین 

  داخلی 2536  سرکار خانم قمی مهندسی معماري(معماري)  12
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  فرم ها:

داوطلبـان مرحلـه دوم آزمـون نیمـه متمرکـز دکتـري سـال         آموزشـی و پژوهشـی   فرم تکمیـل شـده مشخصـات فـردي     - 11

 )1شماره (فرم  1395

  توضیحات مهم:    

الزامــا  بایســتی  1396فــرم مشخصــات فــردي داوطلبــان مرحلــه دوم آزمــون نیمــه متمرکــز دکتــري ســال    -

  تایپ شده باشد.

 )2فرم توصیه نامه (فرم شماره  - 22

ــرم  - - 33 دمت   فـ ل خ رورش مح وزش و پ انی) از اداره آم ا پیم می ی ان" (رس یل کارکن ھ تحص ا ادام ت ب " موافق

 (ھنگام ثبت نامھ  ارائھ شود)

شـماره  اعـالم رتبـه، درصـد مـواد آزمـون و تعیـین اولویتهـاي رشـته محلهـاي مصـاحبه داوطلـب. (فـرم             فرم مخصـوص   - 44

4( 

 )5(فرم شماره  دبیر شهید رجایی تربیتفرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت در دوره ي دکتري دانشگاه  - 55

ــر -66 ــون دوره ي       ف ــاحبه آزم ــرکت در مص ــی ش ــد متقاض ــی ارش ــر دوره ي کارشناس ــال آخ ــجویان س ــوص دانش م مخص

ــال   ــري س ــماره   1396دکت ــرم ش فحھ   )6(ف دل ص وص مع رم مخص ا ف فحھ ی دل ص وص مع رم مخص ا ف ماره   ٩٦٩٦ی ھ ش ماره دفترچ ھ ش ري   ٢٢دفترچ ون ورودي دكت ري آزم ون ورودي دكت آزم

١٣٩٦١٣٩٦  
  شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:-4
(از جمله  الزامی است. 1397) آزمون نیمه متمرکز دکتري سال 2) و (1احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره (- 

  استخدام رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش)
پذیرفته شدگان این دانشگاه بصورت تمام وقت در دوره دکتري اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات - 

  آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاههاي دولتی هستند باید براي ثبت نام (شروع به تحصیل)مدارك الزم مبنی بر موافقت با - 
  تحصیل  تمام وقت یا ماموریت تحصیلی ارائه نمایند.

شخص شود که داوطلب داراي هریک از شرایط ورود به دوره چنانچه در هر مرحله از ثبت نام ،بررسی و اشتغال به تحصیل م- 
دکتري مذکور در اطالعیه هاي سازمان سنجش و این اطالعیه نبوده است.بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیري می شود 

  و مطابق مقررات با وي رفتار و اخراج خواهد شد.
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  اعضاي هیات علمی دانشگاه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.داوطلبان به منظور آگاهی از زمینه هاي پژوهشی -

  www.sru.ac.irنشانی اینترنتی دانشگاه:

حد نصاب زبان  ": ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مشروط به احراز مدرك زبان معتبر و مهلت ارائه آن توسط پذیرفته شدگان -
 ا شرط ارائه آن تا پایان نیمسال دوم تحصیلی است.  انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر ب

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

 MSRT  مدارك زبان معتبر
(MCHE) 

IELTS 
Academic  

TOFEL 
IBT  

TOFEL 
Computer  

TOEFL 
PAPER 

+TOLIMO  
  

حداقل نمره قابل 
  قبول

  
50 
  

  
5/5  

  
36  

  
133  

  
500  

  
  

تبصره :در صورتی که پذیرفته شده به صورت مشروط ثبت نام شده باشد ولی موفق به احراز حد نصاب مدرك زبان انگلیسی معتبر 
به شرح جدول فوق در حداکثر مهلت ارائه آن (دو نیمسال) نشود ثبت نام مشروط وي لغو و به تحصیل وي خاتمه داده می 

  آموزشی) شود.(اخراج

مشروط به پرداخت شهریه توسط داوطلب در هر رشته به شرح زیر است.لذا مقتضی است  پذیرش دانشجوي نوبت دوم:
 داوطلبانی که توانایی پرداخت شهریه را ندارند از ثبت نام و شرکت در مصاحبه خودداري نمایند.

 دانشگاه در دست بررسی است و به احتمال زیاد برابر جدول  میزان شهریه دوره شبانه مقطع دکتري این دانشگاه در هیات امناي
این شهریه فقط بابت ارائه خدمات آموزشی بوده و  .خواهد بود درصد 15افزایش تا حدود ) با 96- 97زیر(شهریه سال تحصیلی 

توجه و در صورت امکان شامل خدمات رفاهی نمی باشد.توصیه می گردد داوطلبان نوبت دوم قبل از انتخاب رشته به جدول مربوط 
  پرداخت شهریه  نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

 پایان نامه پروپوزال آزمون جامع تخصصی ثابت دوره رشته سال ورود
 

 19,800,000 19,800,000 7,920,000 33,000,000 دکتري علوم انسانی 96
11,880,000 
 
 

 15,840,000 19,800,000 19,800,000 7,920,000 36,300,000 دکتري سایر گروه ها 96
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: مبالغ شهریه دریافتی در صورت انصراف و یا اخراج دانشجو در هر مقطع زمانی به هیچ وجه مسترد نخواهد  1تبصره 
  شد.

نیمسال به صورت نیمسال مازاد  9نیمسال تحصیلی می باشد و شهریه مازاد بر  9: شهریه هاي فوق براي 2تبصره 
محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید. در ضمن میزان شهریه دروس جبرانی،مردودي،حذف اضطراري و نظایر 

  آن براساس شهریه دروس تک درس و به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می شود.
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