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 بسمه تعالی

 
دانشجو از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون  پذیرشنتایج نهایی بررسی  اعالماطالعیه 

  7931سال  دکتری تخصصیدر دوره های  (برگزیدگان علمی )استعدادهای درخشان 
 (7931مردادماه  9 :تاریخ انتشار -یازدهماطالعیه )دانشگاه تربیت مدرس 

 
آیین نامه پذیرش بدون آزمون از طریق  7991دوره های دکتری تخصصی سال  داوطلبانبا آرزوی موفقیت به اطالع 

هفت رقم سمت راست شماره ملی  فهرست قبولی علمی براساس می رسانددر دوره تحصیلی دکتری  استعدادهای درخشان

دانشگاه تربیت مدرس از طریق  7931مشخصات قبولی های علمی دوره های دکتری تخصصی سال جدول "در  آنان

 . شده است اعالم "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

، ( 91شهریورماه  71حداکثر تا ) زمان ثبت نام و شروع دوره تحصیلی در دانشگاه قبل ازپذیرفته شدگان ملزم هستند 

مندرج در جدول زیر را  به شرح حداقل نمره قابل قبول% 01مدرک زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه با کسب 

وسط مراجع ذی صالح مربوط، ثبت نام قطعی کلیه پذیرفته شدگان منوط به تایید صالحیت عمومی آنان ت. ارائه نمایند

تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور و احراز حدنصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول و 

دی  71تا ) 7991-91ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی  زمان قبل ازتا  حداکثرارائه مدرک مذکور 

می باشد و در صورتی که داوطلبی موفق دانشگاه تربیت مدرس به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون ( 91 ماه

 .شودنشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می در مهلت مقرر به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر 

 جدول مدارک زبان انگلیسی معتبر و حداقل نمره قابل قبول 
 

 به بعد  6172فوریه  1مطابق با  7931بهمن ماه  71از : اعتبار قابل قبول آزمونتاریخ  

 
 مدارک زبان معتبر 

TOEFL 
TMU 

MSRT 
(MCHE) 

IELTS 
Academic 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
Computer 

TOEFL PAPER 
TOLIMO 

برای  نمره قابل قبولحدنصاب 
 566 371 50 5 06 06 پذیرش قطعی

قبول حداقل نمره قابل % 01
 866 314 85 8 84 84 برای پذیرش مشروط
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 دانشگاه تربیت مدرس 7931جدول مشخصات قبولی های علمی دوره های دکتری تخصصی سال 

 از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

 دانشکده ردیف

هفت رقم سمت 
راست شماره 

 ملی

 توضیحات رشته قبولی  نام پدر

 اسداهلل 2298296* انسانیعلوم  7
آموزش زبان 

 فرانسه

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
تصویر کامل نسخه پروف )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

 امان اهلل 7101820*  علوم انسانی 2
جغرافیا و برنامه 

 ریزی روستایی

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
تصویر کامل نسخه پروف )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

 جغرافیای سیاسی عمر 7919211* علوم انسانی 9

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
تصویر کامل نسخه پروف )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

 __ الملل روابط بین خسرو 7664622 علوم انسانی 4

 __ روانشناسی احمد 7872119 علوم انسانی 5

 7172461 علوم انسانی 1
سید علی 

 قیصر
 __ زبان وادبیات عربی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 خداقلی 7672987* علوم انسانی 1
 -علوم سیاسی 

 مسائل ایران

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
تصویر کامل نسخه پروف )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

 __ فیزیولوژی ورزشی حیدر 7769046 علوم انسانی 0

9 
مدیریت و 

 اقتصاد
 ایرج 7247071*

اقتصاد  -اقتصاد 
 سالمت

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
پروف تصویر کامل نسخه )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

71 
مدیریت و 

 اقتصاد
 علی اصغر 6884607*

سیاستگذاری علم و 
 فناوری

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
پروف تصویر کامل نسخه )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

77 
مدیریت و 

 اقتصاد
 کرمی 7720781

 -مدیریت بازرگانی 
 مدیریت بازاریابی

__ 

72 
مدیریت و 

 اقتصاد
 عبدالمجید 7202089

 -مدیریت دولتی 
 رفتار سازمانی

__ 

 معصومعلی 7711087* کشاورزی 79

 -آگروتکنولوژی 
فیزیولوژی گیاهان 

 زراعی

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
تصویر کامل نسخه پروف )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71اداری روز شنبه مورخوقت 

 7991شهریورماه 
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 ولی محمد 7729460 کشاورزی 74

علوم و مهندسی 
اصالح و  -باغبانی 

بیوتکنولوژی 
 گیاهان باغبانی

__ 

 مهدی 6710281* کشاورزی 75

علوم و مهندسی 
 -صنایع غذایی 

 فناوری مواد غذایی

تایید طول مدت تحصیلی مشروط به 
ارشد و داوطلب در دوره کارشناسی 

مجاز شدن پذیرش داوطلب توسط 
 سازمان سنجش آموزش کشور

 علی اکبر 1776828 کشاورزی 71

مهندسی مکانیك 
طراحی  -بیوسیستم

ماشین های 
 کشاورزی

__ 

71 
منابع طبیعی و 

 علوم دریایی
 امرعلی 7612072*

علوم و مهندسی 
حفاظت آب  -آبخیز 
 و خاک

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
کامل نسخه پروف  تصویر)

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

70 
منابع طبیعی و 

 علوم دریایی
 رسول 7996148*

علوم و مهندسی 
مدیریت  -آبخیز 

 حوزه های آبخیز

ارائه مستندات الزامی مشروط به 
تصویر کامل نسخه پروف )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

79 
منابع طبیعی و 

 علوم دریایی
 محمد رضا 6878969*

علوم و مهندسی 
تکثیر و  -شیالت 

 پرورش آبزیان

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
تصویر کامل نسخه پروف )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 
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 __ آلیشیمی  -شیمی  احمد علی 4678916 علوم پایه 21

 عباس 7182682* علوم پایه 27
شیمی  -شیمی 
 تجزیه

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
تصویر کامل نسخه پروف )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

 مهدی 9409804* پایهعلوم  22
اپتیك و  -فیزیك 

 لیزر

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
تصویر کامل نسخه پروف )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

 6114692 علوم زیستی 29
محمد 
 حسین

 __ بیوشیمی

 بیوشیمی فریدون 7921968* علوم زیستی 24

مشروط به ارائه گواهی فراغت از 
تحصیل دوره کارشناسی ارشد با 

و مستندات الزامی  31/1/71تاریخ 
تصویر کامل نسخه پروف )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

 محمدرضا 7946196 علوم زیستی 25
ریز زیست فناوری 

 (نانو بیوتکنولوژی)
__ 

 عباس 7642221 علوم ریاضی 21
 -ریاضی کاربردی 
 تحقیق در عملیات

__ 

 ناصر 7009760 فنی و مهندسی 21
مهندسی متالورژی 

 و مواد
__ 
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 موسی 1712196 مهندسیفنی و  20
مهندسی متالورژی 

 سرامیك -و مواد 
__ 

29 
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
7627128 

سید 
 مرتضی

 -مهندسی برق 
 الکترونیك

__ 

91 
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 محمدرضا 7124262

 -مهندسی برق 
 قدرت

__ 

97 
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 حبیب 1676286

 -مهندسی برق 
 (سیستم)مخابرات 

__ 

92 
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 احمد 7642640

 -مهندسی برق 
میدان و )مخابرات 

 (امواج

__ 

99 
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 صفر 7160117

 -مهندسی پزشکی 
 بیوالکتریك

__ 

 مهندسی شیمی سعید 7200686* مهندسی شیمی 94

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
تصویر کامل نسخه پروف )

علمی پژوهشی دارای نامه مقاالت /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

 علی اصغر 7602898 مهندسی شیمی 95
 -مهندسی شیمی 

 بیوتکنولوژی
__ 

 ولی اهلل 1102246 مهندسی شیمی 91
 -مهندسی نفت 

 مخازن
__ 

91 

مهندسی 
عمران و محیط 

 زیست

 علی اصغر 7160067
 -مهندسی عمران 

 ژئوتکنیك
__ 

90 

مهندسی 
عمران و محیط 

 زیست

 محسن 7066810

 -مهندسی عمران 
مهندسی محیط 

 زیست

__ 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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99 

مهندسی 
عمران و محیط 

 زیست

 علی رضا 2426864*

 -مهندسی عمران 
مهندسی و مدیریت 

 منابع آب

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
تصویر کامل نسخه پروف )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

41 

مهندسی 
صنایع و 
 سیستم ها

 مهندسی صنایع جمال 7788482*

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
کامل نسخه پروف تصویر )

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

47 

مهندسی 
صنایع و 
 سیستم ها

 مهندسی صنایع معظم 7142226*

مشروط به ارائه مستندات الزامی 
پروف  تصویر کامل نسخه)

مقاالت علمی پژوهشی دارای نامه /مقاله
پذیرش چاپ یا تصویر نسخه چاپ 

حداکثر تا پایان ( مقاالت/شده مقاله 
 71وقت اداری روز شنبه مورخ

 7991شهریورماه 

42 
مهندسی 

 مکانیك
 غالمرضا 7927041

 -مهندسی مکانیك 
 تبدیل انرژی

__ 

49 
مهندسی 

 مکانیك
 شاپور 1108141

 - مهندسی مکانیك
 ساخت و تولید

__ 

 __ پژوهش هنر حسن 6041978 هنر 44

 __ شهرسازی سیف اهلل 7922764 هنر 45

 __ معماری حسین 6910166 هنر 41

 

نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاالت "قبول شدگانی که در زمان ثبت نام و شرکت در جلسه آزمون شفاهی  *

 ارائه خود را  رشته مورد تقاضایا مرتبط با از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مستخرج علمی پژوهشی 

 ،جدول مشخصات قبولی های علمیدر  ، استبوده  "مقاله( پروف)نسخه نهایی قبل از چاپ  کرده اند که فاقد
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ملزم هستند حداکثر تا  ،و شرایط آنها در ستون توضیحات اعالم شده استدرج  *عالمت  باالی شماره ملی آنان

به مدیریت همکاری های  رامربوط مستندات الزامی  7931شهریورماه  71پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

در غیر این صورت از  ،نمایند تحویل ( 611اتاق  -طبقه اول -ساختمان آموزش کل) آموزشی و آزمون دانشگاه

ثبت نام و شرکت در کالس های دوره و مجاز به فهرست قبولی های علمی مشروط دانشگاه حذف خواهند شد 

 . نخواهند بود

 :نکات مهم

اصل  7991شهریورماه  71پایان وقت اداری روز شنبه مورخ حداکثر تا محترم علمی ضروری است قبول شدگان  -7

خود را که در زمان ثبت نام تصویر آن را در سامانه جامع  ...(معدل، نمره پایان نامه و گواهی تایید) 7فرم شماره 

با پست پیشتاز به نشانی تهران، تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و  بارگذاری کرده اند دانشگاه (گلستان)دانشگاهی 

بر )ارسال  7477179771کدپستی شهید چمران، دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون ، 

 یا (7991دوره های دکتری تخصصی سال  بدون آزمون استعدادهای درخشانروی پاک درج شود مربوط به پذیرش 

اتاق  -طبقه اول -ساختمان آموزش کل)دانشگاه به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون به صورت حضوری 

 .و رسید آن را دریافت نمایندتحویل ( 211

که در زیر این اطالعیه قرار دارد و  ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبرملزم به تکمیل فرم تعهد  کلیه قبول شدگان -2

. می باشنددانشگاه ( گلستان)بارگذاری تصویر آن در زمان مقرر ثبت نام غیرحضوری در سامانه جامع دانشگاهی 

ضوری بایستی به مسئولین مربوط در هر دانشکده شایان ذکر است اصل فرم تعهد مربوط نیز در زمان ثبت نام ح

 .تحویل شود

 در هفته دوماحتماال حضوری و غیرحضوری پذیرفته شدگان، ثبت نام و زمان  دانشگاه درخصوص نحوه رسمی اطالعیه -9

 گرفتقرار خواهد http://www.modares.ac.ir/edu  وبگاه دانشگاه به نشانی بخش آموزش درشهریور ماه سال جاری 

را انجام ثبت نام مراحل پیگیری و در موعد مقرر وبگاه فوق و قبول شدگان ملزم هستند اخبار مربوط به ثبت نام را از طریق 

در موعد مقرر به قبولی های علمی عدم ثبت نام  .و دانشگاه مسئولیتی برای اطالع رسانی به آنان از طرق دیگر ندارد دهند

 .خواهد شدتلقی آنان منزله انصراف از تحصیل 

 در اینبرای پذیرش را هیچ یك از داوطلبان حد نصاب علمی الزم  یی که قبولی علمی اعالم نشده استدر رشته ها -4

  .دانشگاه کسب نکرده اند

 "انسه، روانشناسی، مهندسی صنایعآموزش زبان فر "ظرفیت پذیرش در رشته های امکان افزایش در صورت  -5

بخش آموزش وبگاه دانشگاه به نشانی  متعاقبا در اطالعیه های بعدی دانشگاه صرفا از طریقمراتب 

http://www.modares.ac.ir/edu درخواست  این رشته ها و سایر رشته ها اعالم خواهد شد لذا ازداوطلبان 

 .می شود اکیدا از تماس تلفنی یا مراجعه حضوری خودداری نمایند
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قبول شدگان علمی مندرج در جدول فوق، در صورت انصراف از ادامه تحصیل در این دانشگاه ضروری است مراتب را از  -1

به مدیریت همکاریهای آموزشی و  71/5/7991مورخ  چهارشنبهحداکثر تا پایان وقت اداری روز   02009125طریق دورنگار 

 .پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد شدگانقبول انصراف به درخواست . آزمون ارسال نمایند

 

 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
 مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون

 7931مرداد ماه  9
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