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  مقدمه
 عزیز اربرانک اختیار دررا  اسالمی آزاد دانشگاه دکتري داوطلبان مصـاحبه  تجربیات کتاب دوم جلدرا شـاکریم که توانسـتیم   خداي 

 .هیمد قرار

 1394 تخصــصــی دکتري آزمون عزیز داوطلبان مصــاحبه جلســات تجربیات تدوین و پاالیش آوري،جمع حاصــل رو پیش کتاب
 .است اسالمی زادآ دانشگاه

 و دنیخوان مطالب تمام که اي گونه به گردد ارائه پرمغز و چکیده صــورت به مطالب امکان حد تا ایمکرده تالش کتاب تدوین در
 .باشد آموزنده

 .گرددمی توصیه عزیز داوطلبان همه به آن مطالعه که است دربرگرفته را عمومی داوطلبان تجربیات کتاب اول بخش

 اما .است یافته اختصاص اسالمی آزاد دانشگاه دکتري کنکور آزمایشـی  هايگروه از یکی به نیز کتاب بعدي هايبخش زا یک هر
 صــفحات تمام خواندن که چرا اســت، نموده خواندنی داوطلبان تمام براي را هاآن شــده،مطرح تجربیات شــیرینی و بودن چکیده
 .ساخت خواهد فراهم را مصاحبه جلسات در مختلف هايموقعیت با آشنایی زمینه کتاب،

 متقدی را آن امانتداري رسم به ما که جاري، سـال  داوطلبان به گذشـته  سـال  آزمون داوطلبان از اسـت  ايهدیه واقع در کتاب این
 یجادا و بعد سال آزمون داوطلبان راه سـاختن  روشـن  در خود، قدرگران تجربیات درج با نیز شـما  امیدواریم .ایمکرده عزیز کاربران
 .بردارید ارزشمند گامی اسالمی آزاد دانشگاه دکتري دوره به ورود متقاضیان ارزیابی و سنجش در برابر هايفرصت

 به را آن آزاد، دکتري مصاحبه تجربیات کتاب محتواي از رضایت صورت در خواهشمندیم شـما  همراهی از تشـکر  ضـمن  پایان در
 فراهم نعزیزما هموطنان بیشتر اسـتفاده  زمینه بهتر، رسـانی اطالع در ما یاري ضـمن  تا رماییدف ارسـال  آزمون این داوطلبان دیگر
 .گردد



 

 

 

 بخش اول:
یتجربیات عموم  

  هارشتههمه 
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    مصاحبه دهینمره حوهن

  
 در شمن قبلی، دانشگاهکیفیت  علمی، مصاحبه معدل،( فاکتورها بقیه، دارد امتیاز 40 پژوهشی .است امتیاز صـد  ازنمره مصـاحبه   -

    )امتیاز 60... در مجموع  و زبان برخورد و گفتار
  
 رســد رویه ثابت امتیازدهیها یکسـان نیسـت. در مجموع به نظر می  نامه در امتیاز مصـاحبه براي همه رشـته  تأثیر معدل و پایان -

 وجود ندارد.

  
- ISI امتیاز 10 حداکثر ،امتیاز 5 مورد هر معتبر  

  امتیاز 5 اکثردح تا 2 مورد هر ISIغیر المللیبین و تخصصی ،پژوهشی-علمی
  امتیاز 3 سقف تاامتیاز،  1 مورد هر معتبر خارجی و داخلی هايهمایش

  امتیاز 5 ترجمه و تألیف
  امتیاز 3 معتبر زبان مدرك

  امتیاز 3 ... و اختراع کشوري نمونه دانشجوي ملی، افتخارات
  امتیاز 3 اجرایی و شیپژوه هايطرح در همکاري یا و مجري

  امتیاز 5 ارشد لییالتحصفارغ اولی رتبه و ورودي آزمون سوم تا اول رتبه
  امتیاز 5 ارشد دانشگاه کیفیت
  امتیاز 5 ارشد کارشناسی و کارشناسی معدل

  امتیاز 3 درخشان استعداد دفاتر و نخبگان بنیاد در عضویت
  امتیاز 20 کنندهمصاحبه گروه کلی ارزیابی

  امتیاز 70 از کل در صاحبهم نمره
  
  

  نحوه امتیازبندي دکتري بدون آزمون
  
 ورتص این به آزمون بدون در .اشتباه است نداشته وجود کتبی آزمون چون ،هست مصـاحبه  فقط مالك آزمون بدون در که این -

  .حبهمصا از شدهکسب نمره 50% و نامهپایان نمره و ارشد کارشناسی معدل 50%ود: شمی گذارينمره
 ینب نمرات مابقی و هست متانت و شخصیت مورد در اساتید نظر به بسـتگی  نمره 30 که ددار نمره 100 هم مصـاحبه  نمره %50

 ار دخو خاص امتیاز فقط جداگانه کدام هر کهشود تقسیم می اولی رتبه گواهی داشـتن  و زبان مدرك ،پژوهشـی  کارهاي و دروس
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 از یک هر! شودمی روبرو مشکل با حتماً باشد، ضعیف زبانش یا باشد نداشته پژوهشی کار کس هر که نیسـت  این گونه یعنی .دارد
   .دنوشمی یامتیازده جداگانه اهاین
  
  

  سهم نمره مصاحبه در پذیرش نهایی
  
  است. 25% در ضرب مصاحبه نمره و 75% در ضرب کتبی نمرهنمره نهایی هر داوطلب، مجموع  -
  
  

    مصاحبه جهت الزم مدارك
  
  الزم است مدارك زیر را براي مصاحبه آماده کنید: -
 نامهپایان اصل  
 (الزم نیست تأییدشده باشد و مهر و امضا داشته باشد) ارشد ریزنمرات  
 ارشد کارشناسی دركم  
 کارشناسی مدرك اصل رببرا کپی یا اصل  
 کتبی آزمون در قبولی کارنامه  
 داتمستن با همراه پژوهشی سوابق همه  
 کارشناسی ارشد نامهپایان راهنماياستاد  نامهتوصیه  
 ايصفحه دو حداکثر رزومه یک  
 داشتید اگر زبان مدرك.  

     .نیست الزم وجه پرداخت آزمون با مصاحبه براي* 
  
  .باشد داشته خود راهنماياستاد  از نامهتوصیه یک حداقل -

  .اشیدب حفظ انگلیسیخود را به زبان  معرفی ولی ،نیست ضروري انگلیسی رزومه
  .باشید داشته همراه مستندات با همراه را عضویت و آموزشی و پژوهشی سابقه نوع هر

  .باشید داشته همراه حتماً را خود قبولی کتبی کارنامه
  همراه ببرید. کپی سري یک مدارکتان یتمام از
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کفایت  ند. ضمناً ریزنمرات مقطع ارشدکالزم نیست ریزنمرات تأییدشده باشد و مهر داشته باشد. ریزنمرات غیررسمی کفایت می -
  کند.می
  گیرند.الزم است پرینت کارنامه آزمون را در روز مصاحبه همراه خود داشته باشید. جزو مدارك از شما تحویل می -
  
تند شها که نداها را ممکن اسـت به طور کامل بررسـی نکنند، اما پرینت همه صـفحاتشـان را داشـته باشید، چون از خیلی     مقاله -

  خواستند پرینت تهیه کنند.می
  
  نامه مورد سؤال قرار گیرد.اما ممکن است نمره پایان داشته باشد. نمره و امضا نامهپایان نسخهنیازي نیست  -
  
  

  در مصاحبه نفسهسنجش اعتماد ب
  
 ،برندمی ؤالس زیر رااتید داوطلبان اس اگر .نداشت نگرانی و استرساصالً  اما نگران بودند، همه سالن توي .نباشـید  نگران اصـالً  -

 با آن ، درمورد موضوعی در ارتباطنبودید بلد د وپرسیدن سؤالی اگر باشید خونسـرد  ها را بسـنجند. آن دفاع و تکلم قدرت ندخواهمی
  .بکشید رخ به را خود تکلم قدرت نیدانتو حتی و یدوبش محکوم کامل یدهند اجازهو  کنید صحبتمبحث 

  
  

  نحوه کسب آمادگی براي سؤاالت مصاحبه
  
  .کنید آن را  حفظ و کنید آماده انگلیسی معرفی متن کی -

  .کنید کار خود نامهپایان انگلیسی چکیده يروبر 
  .باشید مسلط فرضیاتش و هاهدف و هاروش به و کنید مطالعه را نتانامهپایان
  .باشید داشته گفتن براي حرفی مصاحبه براي تا یدوبش متمرکز تحصیل ادامه هدفتان از روي

  
    .بسپرید طراخ به ار تخصصی اصطالحات معنیو  کنید تمرین خوانیرو و کنید پیدا خود رشته در زبان انگلیسی به االتیمق -

    .کنید حفظ و آماده انگلیسی معرفی متن
  .باشید مسلط خود نامهپایان انگلیسی چکیده به
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  رتبط مقطع کارشناسی  غیرم رشته

  
  اید، مالك مقطع ارشد است.نگران رشته نامرتبط مقطع لیسانس نباشید. فقط ممکن است بپرسند که چه خوانده -
  
    

  نحوه معرفی انگلیسی در جلسه مصاحبه
 

Sample Brief Introduction for PhD Interview: 

Hi,… 
Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. 

I hope I can make a good performance today. Please allow me introduce myself briefly. 

my name is ………. I am … years old, born in … . 
I received my bachelors degree in ……. I was graduated from……. college of …….. University of 
……… in …….. My major is ……….. I completed my master’s degree in ……. at University of ……. 

in ……. with a dissertation on ……… under the supervision of Prof. …… and I’m interested in 
research and development …….. I published some articles in journals. I try to spend most of 
my time on study and research. 

My purpose for pursuing a Ph.D in …… is to expand my knowledge of theory and research 
methods pertaining to this field of study and improve my qualifications and skills for 
conducting more advanced researches and projects My primary research interests include: 

……..  

After graduation, I would like to pursue an academic career and continue to do research… 

That’s all. 

Thank you for giving me the chance 

 
    

 اعتبار مدرك زبان
  
ــماقانوناً  - ــاحبه زمان از اندتومی که ددهی ارائه زبان مدرك جامع امتحان از قبل تا باید ش  جامع امتحان از قبل روز چند تا مص
احبه داشتن مدرك زبان در مص .اعتبار داشته باشد مدرکتان باشد، یعنی کافی است در زمان ارائه مدرك زبان، )دانشـگاه  نظر طبق(

گیرید و هم دیگر براي امتحان جامع نیازي به ارائه اما اگر داشـــته باشـــید، هم امتیاز می .اري نیســـت و فقط امتیاز مثبت دارداجب
  .مدرك زبان نیست
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  نکات مهم مصاحبه

  
  اي از موارد مهمی که باید در مصاحبه مدنظر شما باشد:خالصه -
ز سـؤال شــود، ا  شـده  اسـتفاده  نامهپایان در که منابعی از حتی ممکن اسـت  ،باشـید  مسـلط کامالً  مقطع ارشـد  نامهپایان روي -1

  ... .نویسندگان مقاالت مورد استفاده و 
دهند و از شما کتاب تخصـصـی به شـما می   یک  بدین صـورت که  .زبان ممکن اسـت بخش مهمی از مصـاحبه شـما باشـد     -2

ــت  .خوانید و مفهومش را بیان کنیدخواهنـد یک بخش مشـــخص و یا یک بخش به انتخاب خودتان را ب می همچنین ممکن اسـ
که احتماالً  لیسیانگ به نامهپایان و توضیحاتی در رابطه با انگلیسی به تانخود معرفی .پرسیده شود انگلیسـی  اصـطالحات  و لغات

 .، نیز ممکن است سؤال شودهاي مهم استنامه و روش تحقیق و بخشدر حد چکیده پایان

بر  بنابراین از قبل به مبحثی که به خوبی .کار کنیدخواهید درباره چه موضوعی ید از شما سؤال کنند که میممکن اسـت اسـات   -3
 .آن مسلط هستید فکر کنید و در صورت لزوم مطالعه بیشتري نیز داشته باشید

 .ی پرسیده شودممکن است در این رابطه از شما سؤاالت .براي رساله دکتري خود، برنامه و موضوع داشته باشید -4

نفس، تمادبهدر عین داشتن اع .نفس داشـته باشـید، اما طوري نباشید که اساتید فکر کنند دچار غرور و خودبینی هستید  اعتمادبه -5
  .متواضع باشید

  
 ستحقاقا کنید ثابت کنند،می ارزیابی را شـما  با دقت که داوري چند نفر به باید که شـد  خواهید ايدوره وارد شـما  باشـد  یادتان -

 .دستپاچگی بدون و آرام کالم ،ساده و مرتب کنید، ظاهر عمل سنجیده پس .دارید را دکتري دوره به ورود

 زئیاتج وارد اما .شودمطرح می نامهپایان از سؤاالتی معموالً .ببرید باال نامه کارشـناسـی ارشـدتان   پایان درباره را خودتان اطالعات
  .شوندنمی

 باشید هداشت خوب استراحت و خوراك و خورد کنید سعی .باشید داشته آرامش .شود طوالنی زمان برسد اشم نوبت تا اسـت  ممکن
 .نشود خارج دستتان از کار شیرازه خستگی دلیل به ورود موقع در تا

  .کندکفایت می بخوانید جدید مقاله دو یکی .کنید روزخود به رشته درباره امکان حد تا را خود اطالعات
  
  

  زمان انجام مصاحبه
  
زودتر در  توانیداگر شـهرسـتانی هسـتید و باید زودتر به شهر خود برگردید و یا مشکل دیگري با زمان انجام مصاحبه دارید، می    -

.گیرندکنند و زودتر مصاحبه میمعموالً با شما همکاري می .محل مصاحبه حاضر شوید



 

 

  
  بخش دوم:

  تجربیات داوطلبان
  گروه علوم انسانی
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  شناسیزبان

 
 چکرا  مدارك ها خانم .شــناختمنمی من که بودند خانم تا دو و مدرســی بهرام زاده،آقاگل ،زادهمنشــی دکتر .بود خوبی جلســه -

 از مدرسی ردکت .پرسید بودیم خواندهدر مقطع ارشد  که هاییکتاب و رتبه ل،تحصی محل دانشـگاه  مورد در زادهدکترآقاگل و دکردن
 سختصالً ا نباشید نگران نداشتند، بدي برخورداصالً  .خندید و داد جواب را نحو سؤال زادهمنشی دکتر که جالب بود و پرسید نحو

 توجه اورمش و راهنما اساتید اسم به فقط د،رسـیدن نپ یسـؤال  هیچ ،بود رایانشـی  شـناسـی  زبان چون من نامهپایان مورد در .نیسـت 
  .بودند غایب نفر 7 کالً امروز و دیروز ضمن در .دکردن

  
 و عالی استاد من نظر بهسختگیر است،  زادهمنشی دکتر آقاي گفتندمی سـایرین  که این با بودند. خوب هاکنندهمصـاحبه  کل در -

 لوه دمآ واقعاً چون ،پسندمنمیپرسیدند را می علمی سؤال شفاهی صـورت  هب اسـتاد  شـش  که سـیسـتم   این من اما بودند. خوبی
  شد.می
  
 اتاق رشته، هر و دشمی ندهاخوبود،  نشسته دیگر رشته چند و شناسیزبان اختصاصی راهروي ابتداي که شخصی توسط اسـامی  -

 از من .کشیدمی ولط ايدقیقه 10 هامصـاحبه  طمتوسـ  طورهب که بودیم رمنتظ نفر 12 اتاق در .داشـت  جداگانه مصـاحبه  و انتظار
 مقاالت و میعل افتخارات بعد .نبود اصلکافی بود و نیازي به  مدارك تمام کپی .پرسیدندرا  رتبه ، معدل وتحصیل محل دانشـگاه 

 با همراه که ددنپرسی ماهالمق عموضو راجع بهدیگر  اساتید بعد .نداشتم که دخواستن همرا  لیفتأ و ترجمه .ددادن امتیاز د وپرسـیدن را 
 دو که ودب این فقط مشکل .داشتم که دخواستن همرا  زبان مدرك .دگرفتن ایراد مقاله موضـوع  به هم نهایت در توضـیح دادم.  مثال

نستم دامین که دپرسیدنمی رزومه ، راجع بهدیگر استاد سـه  جوابِ و سـؤال  حین ددادنمی امتیاز رزومه به فقط که خانم اسـاتید  نفر
 ،)دشــدننمی قانع جوابی هیچ با و دپرســیدنمی ســخت ســؤاالت که( زادهمنشــی آقایان محترم اســاتید باید جواب کدام را بدهم.

  .بودم راضی کل در و کشید طول دقیقه 10مصاحبه  .شناختمنمی که بودند خانم استاد نفر دو و مدرسی بهرام زاده،گلآقا
  
   .بود کرده آشفتهرا  مصاحبه يفضا زادهاگلآق دکتر و هاخانم کردن سؤال -
  
  .نحو در افزوده ع بهراج، تکرار انواع مثالً، بود صرف ع بهراج درسیسؤاالت  -
  
  

  مجموعه علوم ارتباطات 
  
 .بودند کنندهمصاحبه اساتید جزو فرهنگی دکتر و فرسلطانی دکتر -
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  مجموعه تاریخ

  
 بیشتر. دذاشتنگمی نمره و ددیدنمی دقت با...  و کتاب ،مقاله مثلرا  مدارك .بود سالپار از بهتر خیلی امسـال  مصـاحبه فضـاي   -

 سمتقیک  هم زبان .مکردیمی ترجمه و مندیاخومی باید قرآن از آیه چند و تاریخی متنیک  هم عربی .بودنامه پایان از هاسـؤال 
  .مکردیمی ترجمه بایدنامه را پایان از
  
  

  شناسیاقلیم
  
 سهیسی معادل انگل فقط .مقاالتم مطرح نشد و نامهپایان از سؤالی .دکردن نگاهرا  مهایمقاله فقط .کشـید  طول دقیقه 3احبه مصـ  -
خواهم کار کنم، من فقط عنوان را گفتم که کفایت سؤال کردند و پرسیدند که براي رساله روي چه موضوعی میرا  فارسـی  واژه تا

  داشت. رتبه به بستگی تسؤاال نوع وید اسات رفتار من نظره ب کرد.می
  
  

  حسابداري
  
 
 .پرسیدمی سختی سـؤاالت  نژادیعقوب دکتر .نشـناختم  که بودند دیگر اسـتاد  یک و مهدبنی ،نژادیعقوب دکتر من گرانمصـاحبه  -

  .مبده جواب درست نتوانستم و بودم شده گیج اما بودم بلد را همه من کرد،می سؤال نامهپایان از دائم
 چک ار مقاالتم که دیگر گرمصــاحبه .»هســتی زبلی پســر« گفت آخر بار .دادم را جوابش من و پرســید ســؤال یک مهدبنی دکتر
  .دادم را جوابش من و پرسید سؤال تا چند بعد .»دادي؟ انجام شوکارهایی چه تو نیست، خودت کاراین مقاله « گفت کرد،می
  
  بودند. پورزمانی دکتر خانمو  فغانی دکتر، دستگیر دکتر، رهنما دکترري کننده رشته حسابدااساتید مصاحبه -
  
 :پرسیدند من از که تیسؤاال -

 چیست؟ سود مدیریت

 بد؟ یا است خوب باشد شرکت در سود مدیریت یاآ

 دهید؟ توضیح را نآ انواع و اس پی اي

 سود؟ کیفیت با سود مدیریت فرق

 کنید؟ فادهاست اقالمی چه از باید سود کیفیت براي

 سود؟ کیفیت ابعاد
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 ت؟چیس نآ اختصاري حروف و دهید توضیح ار انسانی منابع

 .رديک کمی چطوري سؤال کردند که و پرسیدند مختلفی تسؤاال ،بود اجتماعی ولیتئمس که ماهنامپایان با رابطه در بعد

 طول کشید. دقیقه 15 حدود مصاحبه

 از من سؤال شد. خط یک حد در فقط زبان

  
 مدرك من از نفسم را از دست دادم.تمادبهاع و ددادن گیر ماهنامپایان عنوان به ابتدا ناهم از مصـاحبه  روز .بودم زمونآ بدون من -

  ام خوب نبود، یادم رفت که بگویم دارم.د و چون شرایط روحینخواستن زبان
  
  :پرسیدند من از که سؤاالتی .افتادم مهدبنی و نیاطالب فرد، وکیلی دکتر گروه در مصاحبه روز در -
  نمایند؟ اشاره باید خود گزارش در آیا و هن یا کنند رسیدگی پولشویی به باید حسابرسان) 1
  چیست؟ خالص گردش در سرمایه و گردش در سرمایه) 2
  .نمایید بیان را مستقل و داخلی حسابرس تفاوت) 3

  .مودمن ترجمه خوب تقریباً که دادند زبان ترجمه براي هم متنی
  .نمودند مصاحبه روییگشاده با اساتید و بود صمیمی و آرام بسیار مصاحبه جو
  
 علمی تأهی که بود این نسؤالشا اولین .فغانی دکتر و نشناختم که بودند منخا یک ایشـان  از غیر .بودم رهنما دکتر گروه در من -

 نظر و هاريوتئ کاربرد کارشـناسی  مبحث هر در .گرفت سـخت  خیلی فغانی دکتر .بله مویبگ که این جز نداشـتم  ايچاره هسـتی؟ 
  پرسیدند.را می حسابداري ندانشمندا

  
کدام  زا کردند که مدرك ارشد راسؤال می پرسیاحوال و سالم از بعد شدیم،بودند. وقتی وارد اتاق می نفر چهار هاکنندههمصاحب -

  هستید؟   کار به غولمش جایی دارید؟ کتابدارید؟  مقالهاید؟ دانشگاه گرفته
  دادند و گفتند بخوانم و ترجمه کنم، آن هم با انتخاب خودم. انگلیسی متن کی
 رد ؟در چیست خاص سهامی شرکت با سـسه ؤم بین فرق دگفتنپرسـیدند؛   خاص و عام سـهامی  هايشـرکت  خصـوص  در من از

  د.پرسیدن از بنده هم بازل بورس خصوص
  ن مدرك زبان هم سؤال کردند.رتبه را هم پرسیدند و در مورد داشت

  .سختگیري هم بود و مزاح هم یعنی عالی بود، خیلی مصاحبه فضاي
  مشخص بود. یشانهاحرف از بهتر بود، هايرتبه قبولی براي نمالکشا بیشتر به نظرم
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 داشتمن زبان مدرك .شتمنگذا جواب بدونرا  یسؤال و دادم جواب هانآ تسؤاال تمام به البته .بود دوستانه خیلیمصاحبه  جلسـه  -
خوب نیست که اساتید گفتند اشکالی ندارد و خط اول را بخوان و ترجمه کن.  زیاد زبانم گفتم صـادقانه  خیلی زبان ندناخو موقع و

  من هم خواندم، فقط یک کلمه را بلد نبودم. بعد هم برایم آرزوي موفقیت کردند و نفر بعدي را صدا زدند.
  
پشت  2 نعتیص تا گرفته تئوري از .نبود گونه این من براي ،داري تسـلط  درسـی  چهدر  ها گفته بودندآن به که اکثریت برخالف -

  پرسیدند.سر هم سؤال می
  
. بعد هم تأکید داشــتند زبان روي بیشــتر د که البتهپرسـیدن  انگلیســی زبان و تخصـصــی  تمن بدون آزمون بودم. از من سـؤاال  -

   .دکردنمی توجه التحصیلیفارغ محل و معدل به بیشتر زمونآ بدون در من نظر بهو تمام. هایم سؤال کردند درمورد انتخاب
  
 بانز و حسابداري اسـاسـی   مفاهیم بیشـتر  .ددادنمیرا  الزم امتیاز و دکردنمی چکرا  مدارك بود، خوب خیلیفضـاي مصـاحبه    -

  .شد پرسیده ترجمه صورت به تخصصی
  
  :بودند مهد پرسیده بنی دکتر گروهدر  که تیسؤاال از تعدادي -
  بستانکار بدهکار تفسیر -1
  گردش در سرمایه -2
  مستقل و داخلی حسابرستفاوت  -3
  نه؟ یا دبده گزارش باید و ؟طور استچه جدید حسابرس گزارش -4
  ؟ندکمی تغییري چه بدهی ،شوندمی زیاد بدهکاران وقتی -5
  اثباتی تئوري -6
  ترازنامه در انتظامی هايحساب دادن نشان نحوه -7
  31 شماره حسابرسی استاندارد  -8
  حسابرسی ریسک -9

  عملکرد حسابرسی -10
  کیفیت یابیهزینه -11
  متوازن ارزیابی کارت -12
  مشترك محصوالت یابیهزینه -13
  سرمایه ساختار نظریه -14
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 نژادبیعقو و مهدبنی دکتر دوم گروه و زادهرئیس و لشگري ،رهنما ،نیکومرام دکتر اول گروه شد.انجام می گروه دو مصـاحبه در  -
 مصاحبه رد زیادي نمره پژوهشی کار امسال .یدوبش مصاحبه گروهی هر ممکن بود در شـانسی  کامالً .بودند نیاطالب و فروکیلی و

شد که در چه ه میتخصـصـی هم از داوطلبان پرسـید    تسـؤاال  ادند. برايدمی نمره هم نامهپایان به .)درصـد  40 حدوداً( داشـت 
 رجمهت و خواندیممی پاراگراف کی باید حتماً تخصصی زبانشد. براي اي تخصـص دارند و از همان مبحث، سؤال مطرح می زمینه

 قیقتح روش بهشود. ضمناً حتماً . در مورد هدف از تحصـیل در مقطع دکتري هم سؤال می بود تئوري متن من که براي کردیممی
   باشید. داشته رافاش نتانامهپایان

  
نامه هم ســؤال کشــید. در مورد پایاندقیقه طول می 5ها کوتاه بود و ماکزیمم پرســیدند. مصــاحبهنمی تکراري ســؤاالت اصــالً -

  .ندکردنمی نگاهاصالً  هم را تدریس سوابق و مداركپرسیدند. می
  
 یک و رودپشتی رهنما استاد شامل نفره 4 گروه یک .دنبود شده تقسیم قسمت دو به هاکنندهمصاحبه گروه .بود صـمیمی  فضـا  -

  .اختمشنمین کهدیگر  استاد یک و نیاطالب ،نیکومرام آقاي شامل دوم گروه .نداشتم شناختی من کهدیگر  استاد دو و خانم
ــبختانه بنده ــدم وارد که ابتدا .افتادم رهنما آقاي گروه خوش ــید وکتاب همقال ،معدل ،زبان مدرك درباره رهنما ايآق ،ش  و پرس

 دکتر ماستاد و بودم عالمه دانشگاه چون. نپرسید سـؤال  ولی ،کرد بررسـی را  امنامهپایان هم خانم اسـتاد  .کرد منظوررا  امتیازاتش
  .دادند من بهرا  کامل نمره ،بود باباجانی

  .دنپرسیدن سؤال کنممی تدریس که کارم مورد در .بود امتیاز 100 از مصاحبه امسال ضمن در
  .مالی مدیریت و مدیریت حسابداري گفتم ،بپرسم سؤال داري آمادگی ايزمینه چه گفت رهنما استاد
  ی که از من پرسیده شد:تسؤاال

  )تروپوت( سیستم عملکرد سابداريح -1
  است؟ نیاز مورد اطالعاتی چه هاشرکت در هزینه مدیریت براي -2
3-TDABC  است؟ اصطالحی چه مخفف  
4-RCA  یدهبد توضیح ؟چه یعنی.  
  شرایطی؟ چه تحت نشود؟ انجام سود مدیریت شرکت در که شودمی آیا -5
  دیرش -6
7-Convexity  توضیح دهید. ؟چیست مخفف  
8- Volatility چه؟ یعنی  
تن م موضــوع .کردم ترجمه و ندماخورا  عنوان اول بنده .بود بلوچر کتاب کنم فکر بود. مدیریت حســابداري مورد در زبان متن -9

ــه ،بخونمرا  پاراگراف مدمآ .بود بها محرك وردآبر براي مختلف هايروش انواع درباره ــتاد ،ندماخو کلمه س  کافی گفت رهنما اس
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 چه از Volatility کلمه جاي به و کرد استفاده شـود می ايکلمه چه از predict جاي به .پرسـید  همدیگر  سـؤال  تا دو. اسـت 
  ؟توان استفاده کرداي میواژه
  .بود خوب کل در

  :دارم ذهن حضور که جایی تا بودند پرسیده بقیه از که تیسؤاال
  جامع حسابرسی -1
  بیمه فرضیه -2
  سیاسی فرضیه -3
4- mix cost توضیح و نمودار رسم با  
  بازنشستگی وجوه مستقل حساب -5
  ند؟هست نفر چند حسابرسی کمیته اعضاي -6
  تعهدي اقالم کیفیت و سود کیفیت -7
  .بود رفته نایادش ،بودند نپرسیده زبان متن من قبل نفر از که این جالب .بودند پرسیده زبان متن و نامهپایان فقط هم نفر ود از
  .بودند کرده سؤال مربوطه نمودارهاي انواع و سرسربه نقطه مورد در هم نفر یک از -8
  
  

  مدیریت مالی
    
 :مالی مدیریت کنندهمصاحبه دتیااس -

  نیکومرام هاشم دکتر خلیلی، دکتر فر،وکیلی دکتر رودپشتی، ايرهنم دکتر
  
  دند.هم براي ترجمه دا انگلیسی متن سؤال کردند و یک نامهشناختم از پایاناستاد دیگري که نمی و خلیلی دکتري خانم -
  
  

  حقوق خصوصی
  
 
داشتند.  امهنپایان بهگذرا  ینگاه بعد د.انداختن یگاهن نمرات راریز و معدلبودند.  اتاق یک داخل سـه تا سه تا  که بود گروه تا 7 -

 مدنی، دعوي سقوط رقرا صدور موارد و قرار و حکم بین فرق، تجاري اسناد بر حاکم اصول و بود چک مبحث تجارت از سـؤاالت 
 بینغای تعداد .کنید معنی ندگفت ندداد گرافاپار یک هم حقوقی متون و فقه متون .ندپرســید عیب خیار از ند؛پرســید معلق عقد هم

   .درصد 20 حدود ،بود زیادتقریباً 
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 رکتشــ کنفرانس و همایش در آیا که این و دپرســیدن هامقاله از .بودند زادهقربان دکتر دیگري و شــمس دکتر اســاتید از یکی -
 سؤال دد. چندیدننامه را پایان و نمراتریز .چند است ممعدل و امهنداخو ارشد دانشـگاه  مکدا .دارم یا نه زبان مدرك آیا .نه یا ماکرده

. فقه متون از و یک متن عربی د براي ترجمهدادن انگلیســی نمتیک  و ورشـکســتگی  بخش از تجاري سـؤال یک  م،.د.آ ،مدنی از

  ،سؤاالت به دادن جواب موقع
 تجواب بودن درسـت  به که دشـ می پیچسـؤال ر قدنآ اما ،ياددمی جواب یعنی ،ندکردمی تردید و شـک  دچاررا  داوطلبان اسـاتید  

    .يکردمی شک
  
 اهدرس هبقی .بود عالی گفتاســتاد  ،خواندم وقتی .کن ترجمه وبخوان  دگفتن ددادن متنیک  د،کردن ســؤال حقوقی متون من از -

    .بود متوسط هم
  
 انجام مصــاحبه گروه 3 توســط در روزهاي دیگر ولی .گرفتمی صــورت مصــاحبه گروه دوروزي که من مصــاحبه داشــتم، در  -

 خط سـه  و م.د.آ ما از که شـناختم را  نهرینی دکتر .بود دقیقه 20 نهایت نفر دو ما مصـاحبه  .شـدیم می اتاق وارد نفري دو .شـد می
 خط سـه  فقه متون هم دیگري و پرسـید را  اجاره بحث مدنی نشـا یکیدیگر اسـتاد   تا دو .پرسـید میآن را  ترجمه و زبان خواندن

نامه ان. پایبودند پرسیده سؤال چک مورد در ما قبلی نفرات از ولی .نپرسـیدند  تجارت نشـد  وقت چون .داد ترجمه و یخوانرو براي
 تاب،ک ونامه پایان نمره و معدل تحصیل، محل .نپرسیدند سؤالی و زدند ورق فقطرا  داوطلب دیگري که همراه من آمده بود و من

    .کردند برخورد خوب و نبود بدي فضاي کالً .زدندمی عالمت و بود مهم نبرایشا زبان مدرك و مقاالت
 حقوق دانشکده سیرئ که مالکی دکترشوي. ن پرت لهمسأ از خیلی که این شرط به .داشتند توجه اسـتدالل  و تحلیل نوع به بیشـتر 

 از ااستاده اکثر ،بود جهرمی افتخار دکتر اختیار در مصـاحبه  که قبل هايسـال  هم حضـور داشـتند.   بود اسـتادم  و مرکز تهران آزاد
 هايدانشکده از داساتی بیشتر براي ما اما – بوده گیرسخت و پرسیدهمی زبانایشان  که – اربابی دکتر مثالً ،بودند بهشـتی  شـهید 
  بودند.   جنوب و شمال مرکز تحقیقات، علوم واحدهاي آزاد دانشگاه حقوق

  
  

  حقوق عمومی
  
 
 دادم، انجام درست درصد 70 حدوداًرا  ترجمه فقطبدهم.  پاسخ نستمانتورا  سؤالی هیچ تقریباً ي داشـتم. بد بسـیار  مصـاحبه  من -

  د.کردن تحقیرش نهو  دکردن تعریف از آن نه ولی ،بود العادهفوق که هم ماهنامپایان و دادم ارائه زبان مدرك
  
 در دیگري السؤ د،پرسیدن ربش حقوق خصوص در سؤال یک پرسیدند.مینامه پایان از سؤال سه چون باشید مسـلط  نامهپایان به -
و  مهترج هم د،پرسیدن سؤال خیلی ،بود خوب زبانم چون .پرسید درویشـی  دکتر کههم مطرح شـد   مجلس گذارينقانو صـوص خ

  برگردانم. انگلیسی به دگفتن د ودادن فارسی متن که این هم
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  د.پرسیدن سؤال هم خصوص این در .بود عمومی نظم خصوص در مننامه پایان موضوع
  
  

  الملل عمومیحقوق بین
  
 
 زاحم و شوخی با شروعش من براي .بود محترمانه حال عین در و صـمیمانه  فضـا  واقعاً .دارم ماهمصـاحب  از خوبی ارزیابی کل در -

 سؤال ود .کنیم اطالق زیزانع این بهرا  اخالق و علم نظیرکم اساتید عنوان که جاست به واقعاً .شد شـروع  زادهموسـی  دکتر جناب
را  بودم کرده انتخاب که ايحوزه در کار علت .اصالً نبود ايپیچیده و سخت سـؤاالت  .دادم وابج که شـد  پرسـیده  ماهنامپایان از

 لیسیانگ به ، دوباره امابودم گفته کهرا  چه هر ماهنامپایان مورد در کالً که دخواسـتن  و شـد  سـؤال  زبانم سـطح  مورد در .دپرسـیدن 
ــت ايزمینه چه در وهشپژ براي ماهآیند برنامه یا و ترجیحم که این مورد در. نمودم اطاعت هم من که کنم بیان ــؤال هم اس  س

   .کردند
  
  ... . و فضا و هوا حقوق معاهدات، حقوق، icc ،باشید داشته تسلط ارشد دوره حقوقی مباحث بر -

  دیم.کرمی ترجمه باید که هم دادند انگلیسی متن
  
 یک روي از که المللبین حقوق مباحث انگلیسی متن .زدندمی صدا را هابچه فهرسـت  اسـاس  بر و بودنداسـتاد   5 اتاق یک در -

 دیوان عاهداتم حقوق ،پرسیدند فضا و هوا یکی از .است زیاد نشانستا خیلی ،باشد قوي نزبانتا اگر .کردندرا سـؤال می  بود کتاب
    .دریاها وقحق و کیفري المللیبین
  
، اشیدب آرامش داشته اگر که ندیدپرسمی راحتی التؤاسـ  ،باشـید  نداشـته  اسـترس د. نپرسـیدن نامه پایان از و هسـتم  آخر ترم من -

 مدرك .ببرید همراه دارید مدرکی هرو  نمایید مرور را هادرس کنممی توصــیه .کشــید طول دقیقه 15 مصــاحبه .دهیدمی جواب
 دوره حثمبا به تسلطو  خوب انگلیسی زبان، نامهپایان به تسلط. لیسـانس  مدرك و ارشـد  ریزنمرات ،ارشـد  مدرك ،مقاالت ،زبان
  کنم.را توصیه می ارشد

  
  

  حقوق جزا
  
 
 نایشا خدمت اول .پرسیدندمی سـؤال  جداگانه اتاق یک در فقه متون محترماسـتاد   که بود شـکل  ینبد ما براي اسـاتید  چینش -

 تسایبمی که دوردنآمی نیمابرا متن یک .داشتند وسواس و دقت گذارياعراب و صحیح تلفظ روي خیلی نایشـا  .شـدیم  هدایت
  توضیح دهیم. نرا برایشا معنی و مفهوم و نیمابخو
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 من از لبتها. کردم منتقل صحیح را معنی و مفهوم درصد نودتقریباً  و ندماخو روان و صـحیح تقریباً  ار متن که بود حدود از من متن
 حدود مینهز در کتاب یک ولی ندارمنامه پایان گفتم بودنم محورآموزش به توجه با که خواســتند همرا  ســوابق و نامهپایان ابتدا در

  .دادم اننش که مقاله تا چند و داشتم
  .دباش متن داخل از ناگهانی سؤاالت و صحیح اعراب به نحواستا بایستی ،بیفتیدایشان  با فقه متون اگر کل در

 اتاق داخل و دبودن شامبیاتی دکتر و شـناسی جرماسـتاد   اتاق اول داخل .بود تو در تو اتاق دو شـکل  به که بود بزرگ اتاق یک بعد
  .نشسته بودند يمتر دوتقریباً  فاصله با و جداگانه میز پشت اساتید این از ماکد هر البته .بودند زبان و کیفري اساتید دومیاتاق 
 دو من و ندکردپرسیدن  سؤال به شروع ،ندارم که دیدند وقتی و خواستند ام رانامهپایان ن. ایشارسیدم بیاتیشـام  آقاي خدمت اول

 وشگاصــالً  ،کنم صــحبت مقاالتم مورد در خواســتم وقتی .دادم جواب درســتی به د،پرسـیدن  جرم ارکان به راجع کهرا  سـؤالی  تا
  ند.  کرد قطعرا  من با مصاحبه سریع و »کن لعهمطا برو و نداري مطالعه«که  ندگفت بعد وند نکرد

 ندگفت و ندادد کیفري قانون متنیک  وپرسیدند  فشار و زنیبرچسب مورد دربودند.  نجوا یآقای که دبودن شـناسـی  جرم کناري نفر
  .ددادنمی نمره و دکردنمی چک . را.. و اتلیفأت و مقاالت که بودند هم ارزیابی مسئول آقا همین .بکنم شناسیجرم تحلیل که
 اختیارات و قیبعت و تعلیق به راجع سؤال کردند، من از شناختمنمی ایشـان را  که کیفرياسـتاد   اول و شـدم  داخلی اتاق داخل بعد

  .دادم پاسخ صحیح درصد 90 که دپرسیدن دیگر السؤ چند و کل و دادستان
 دقیقه 5 حدودو  دادمایشـان را   جواب هم من که دکردن صـحبت  به شــروع انگلیسـی  هب ابتدا دبودن کناري نفر که زباناسـتاد   بعد

 ماده دمور در که متن مفهوم نبرایشــا و کردم معنی وخواندم  که ندگذاشــت میجلو ســرقت مورد در متن یک بعد .داشــتیم مکالمه
 یک ازرا  دوم متن بعد و دنگرفتن من از متن این در ایرادي هیچ و دادم توضــیح بود منزل از ســرقت به راجع 1986 ســال قانونی
  کافی است. دگفتنایشان  و کنم ترجمه نستمانتورا  آخر خط که بود شناسیجرم به راجع که ددادن به من کتاب

  
، فقه تونم نپرسیدند. زیاد و هست ضـعیف  زبانم توضـیح دادم که  من البته بود. عالی شـامبیاتی  آقاي سـؤاالت  جزب اممصـاحبه  -

    را بخوانید. لمعه شرح فقه متون ها ونظریه حتماًرا زیاد سؤال کردند.  شناسیجرم و نیز کیفري دادرسی
ــید کیفري پورعالی دکتر - ــید جزا یکرنگی دکتر .دیدنامه را پایان و پرس ــکاري آقاي و حقوقی متون و پرس  فقه نمتو هم ش

  .شناسیجرم
 سخت اًنسبت هم جزاد. کردن سؤال من ازرا  روحانیت ویژه هدادگا مثالً ،کردمنمی فکر که بود سـؤاالتی ، بود سـخت برایم  مصـاحبه 

  بود.
  
از  .ندارم ذهن حضور ای نیستم بلدکه  یدویبگ متانت با یدنبود بلد سؤالی اگر و دباشی مسلط نخودتا به باید، بود ماآر مصـاحبه  جو -

ه نامایانپ به .دنباشی نگران، بود خوب چیز مهه کل در .پرسیدند ارشد دانشـگاه ، درمورد زديکجا را  اولت انتخاب که دپرسـیدن  من
  .باشید مسلط
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 مهدويکتر د کنم فکر عمومی جزاي و اختصاصی و شـامبیاتی  و توانا دکتر هاکنندهمصـاحبه  .بودی خوب خیلی فضـاي مصـاحبه   -
  بودند.

 

 شامبیاتی دکتر. اساتید هايپرسش به مربوط آن نمره 30فقط و بود مربوط پژوهش به آن نمره 70 که بود نمره 100 از مصاحبه -
  . دادند خوبی نسبتاً نمره آخر در ولی ،»ضعیفی خیلی« که گفتند بنده خود جمله از دوستان همه به نااستث بدون

  
  

  تربیتی روانشناسی
  
 
 عالمهگاه دانش اتیداس از همه که بودند مصاحبه اتاق در نفر سه .بودم راضـی  خیلی مصـاحبه  از ولی ،نبود خوب ماهرتب که این با -

به  تیبتر بهبعد  و گرفترا  هانامهپایان و مدارك آمد و ،عالمه استاد ،مقامی دکتر شـویم،  مصـاحبه  اتاق وارد که این از قبل بودند.
 گفتند که فالن نظریه را بهکردي، میانگلیســی تأکید می زبان روي اگر .پرســیدندمی ســؤال ســه حدود .زدداخل اتاق صــدا می

  لیسی بگو. سؤاالتی که از من پرسیدند:انگ
 ،اژهپی ،اســکینر ،زبان اختالالت ،جنین رشــد هايدوره ،)ايفاصــله و نســبی( تقویت انواع ،ايزنجیره ســازيشــرطی ،هال نظریه

  .ثورندایک ،ویگوتسکی
  
 سؤال هن و دکردن نگاهرا  نامهپایان نه اصالً .داشـتند  حضـور  احديو  سـیف ، درتاج دکتر .شـدم  مصـاحبه  اتاق وارد خیرتأ کلی اب -

 و کارشناسی و دارش دانشگاهدرمورد  .دپرسیدنرا  دالرد و میلر نظریه و تکلیف تحلیل، هال نوسان اثر .دنپرسیدن مه زبان .دپرسـیدن 
 .مارآ نه و زبان نه سؤال کردند و نامهپایان از نه د،پرسیدن شـکل  همین به همه ازیا خیر، سـؤال کردند.   دارم مقاله یا کتاب که این

  .کشید طول دقیقه پنج حدود شاید مجموع مصاحبه در .دپرسیدن رشد و تربیتی و یادگیري از فقط
 

 خیلیصــاحبه م .رفتیم زبان کالس یا داریم زبان مدرك بودند گفته که پرســیده بودند یکســان ازاکثراً  هم زبان .دنپرســیدن آمار -
 مدرك یا فیألت یا مقاله که این د ونیدپرسمی لیسانس فوق و لیسـانس  دانشـگاه  به راجع .دیدندمیرا  ومهزر شـد. می انجام سـریع 

  .نه یا داري زبان
  
  

  عمومی روانشناسی
  
 
 کارگاه ،بود مهم نامهپایان و مقاله .دکردن بررسی را مدارك خانم تا 2 زدند، صدااسـممان را   بعد .ندیمام منتظر سـاعت نیم حدود -
 کترد که اتاقی به من .دندزمی تیصــدا اتاق آن دادند،می یاتاق هر به مدارك را که که بود اتاق تا ســه بعد .دننکرد قبولرا  ... و

 هاخانم از یکی .پرسید را وريیادآ و بازشناسی فرق پرسـید،  سـؤال  هارنگ و ادراك از گنجی دکتر .رفتم بودند خانم تا دو و گنجی
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 یک و یسیانگل لغت چند بعد ویم.بگ انگلیسی به ام رانامهپایان عنوان خواسـت  من از هم خانم آن یکی پرسـید،  امنامهپایان مارآ از
    .بود خوبی . در کل فضايپرسید سؤال هم dsm 5 تغییرات از .کنم ترجمه ندداد دفاعی هايمکانیسم مورد در انگلیسی متن

  
. 5 ام سا دي در سایکوز طیف اختالالت تغییرات، ایران رد روانشـناسی  تاریخچه مثالًد، پرسـیدن  از من یسـخت  خیلی سـؤاالت  -

ه قدر مرا بآن هم تحقیق روش. بود ســخت خیلی ولی بود، خوب زبانم که این با. شــهوت مورد در بود فروید نظریه که هم زبان
  چالش کشیدند که گیج شدم.

  
 مانور آن حول موضــوعاتی روي نیددانمی چیزي جا هر کنید ســعی فقطنبود.  اســترس جاي اصــالً .بودند محترم خیلیاســاتید  -
 را دروس یهکل هايخالصه حتماً نفس شما مدنظرشان است.بهاعتماد سنجش، چون بیشتر دارید اطالعاتی شـما  که نندابد تا یدهبد

  .یدوبر پردست و مسلط و کنید مطالعه
  
 ،مقاالت .نداشــت وجود نگرانى و اســترس براى جاییصــالً . ادادند قرار پرســش موردرا  نامهپایان آمار و علمى تســؤاال زبان، -

 از ىحق وبود  شده دهىسازمان خوبىه ب چیز همه خوشـبختانه  .شـدند  بررسـى  جداگانه هم نامهپایان نمره و اتنمرریز ،سـمینارها 
  شد.نمی ضایع کسى

  
ــاحبه خیلی - ــریفی  دکتر ،بود بدي مص ــاش ــوع ابتدا نهما از پاش ــید و در را ماهنامپایان موض  الًک گفت هم آخر به چالش کش

 شناسیروان تاریخچه و شناختی هايتست هم گنجی دکتر. یهبد انجامش دوباره و کنی اصالحش باید د ودار مشکل تاهنامپایان
گر یالبته به ســؤاالت دکتر گنجی و اســتاد د .کن ترجمه و زبان بخوان پاراگراف گفت یک هم دیگر خانم یک .پرســید را ایران در

  ام را به چالش کشید.نامهخوب جواب دادم و فقط دکتر پاشا خیلی پایان
  
  د.پرسیدن من از زبان ونامه پایان و درسی سؤال فقط .گنجی دکتر خصوصهب ،بود خوب خیلی برخورد اساتید -
  
 مورد برایشان هم شده پذیرش حتی( داشتند قبول را شـده چاپ يهامقاله ...). و زبان مدرك و مقاله( خواسـتند می را رزومه اول -
 چند و سلوك اختالل و آزمایشی طرح اي،مقایسـه  -علی چندگانه، هايهمبسـتگی  وکسـلر،  هايآزمون مورد در من از .)نبود ییدتأ

  .شد سؤال زبان ترجمه و خواندن خط
  
د و در آخر هم یک استاد خانم زبان سؤال کردن نامهپایان ماريآ بخش و دفاعی مکانیسم و neo تسـت  و یکژفیزیولو مورد در -

  پرسید.
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حوصله لی یک اتاق، یک استاد مسن بود که کمی بیو اسـاتید مهربانی حضـور داشتند،   خیلی داخل دو اتاق که بود اتاق تا سـه  -
ــاحبه به آن جا رفتم.  ــید.   ماهنامایانپ تحقیق روش مورد دربود و من براي مص ــؤاالت زیادي پرس  غدد مورد در خانم کی بعدس

 در .دارد بطر دفاعی مکانیزم مکدا به پرسـید. همان آقاي یک بیت شعر خواند و گفت  یدئتیرو غده کار و موکنی اختالل و ریزدرون
  سؤاالت زیادي مطرح شد. چند خط زبان هم خواندم. البته در مجموع خوب بود و استرس نداشت. همneo  زمونآ مورد

  
 به د.کردنمی بررسیرا  مدارك خانم دو قبل از آن .داخل رفتم 11 و بود جا نآ نیم و 8 من هک ،بود مصاحبه جلسـه  10 سـاعت  -

 کرده شرکت که شـرطی  به سـخنرانی  و همایش به همین ترتیب نمره دادند. و 2/1 دوم نفر و نمره 5/4 بودم اول نفر که مقاالتی
 از برتري هآموختدانش گواهی باشــی. علمی تأهی عضــو د بایدفتنگ د ونکردن قبول را کتابامتیاز دادند.  پذیرش، نامه نه م،باشــی
  را هم منظور کردند. زبان مدرك نمره و ددادن همرا  باال معدل امتیاز د.نکردن قبول همرا  نخبگان خانه

 از کرد وعرشو  بود لیسانسم اسـتاد  دکتر خانم حضـور داشـتند.   خلعتبري دکتر آقاي و صـالحی  مهدیه دکتر خانم رفتم. اتاق داخل
 در خلعتبري آقاي... .  و 5 ام اس دي اسکیزوفرنی، اختالل سلوکی، با آن تفاوت ،ايمقابله نافرمانی بیماري علت ،پرسید مرضـی 

 گروه کی گرطور پرسید که ا. همینشـد سـؤال   اسـتادي  کیس حالت و پرسـید  درمانی هايتکنیک و بودم رفته که کارگاهی مورد
  کنیم؟می استفاده ماريآ آزمون چه باشیم داشته

  برانگیز بود.هاي دکتر خلعتبري چالشبراي زبان هم کتابی دادند که خواندم و ترجمه کردم. در مجموع خوب بود، اما سؤال
  د.پرسیدنرا  شغلم اتاق از خروج موقع ولی نپرسیدند، چیزي اول اولویت و هزینهنحوه و توانایی تأمین  مورد رد
  
 ارشد، مراتریزن مقاله، شامل کهرا  مدارك سپس .رفتیم انتظار اتاق به و زدند صدا اسامی شدیم، اصلی سالن وارد که این از بعد -

 نوع حتیداشــتم.  پژوهشــی علمی امتیاز گرفت، یک مقاله 5/4 من مقاله که د،کردن ثبترا بود، گرفتند و امتیازاتش  نامهنپایا
 وجود مصاحبه اتاق سه .شدم مصاحبه اتاق وارد خیرساعت و نیم تأ 2 از پس .اشتد امتیازهم  نه یا باشد جامع که ارشـد  دانشـگاه 

 لبتها که تی، سؤاالاحساس و ادراك درس از ایشان در اتاقی که من به مصـاحبه رفتم، حضور داشت.  گنجی حمزه دکتر که داشـت 
    .زدیم هم گپ متفرقه لمسائ پیرامون پرسید. ،نبودم مسلط خیلی من

 و دیدنپرسرا  انتخابش دلیل و دخترم اسم من از حتی. گنجی حمزه جناب بزرگوار دکتر مخصـوصـاً   ،بود العادهفوق اسـاتید  برخورد
  د.کردن گوش دانشگاهدر  من تدریس روز اولین خاطره به صبورانه

 کیدهچ روخوانیامه، نپایان انگلیســی عنوان ،هایشفرضپیش و نامهپایان آماري روش زشــناختم، اایشــان را نمی که دوم اســتاد 
    .پرسیدند انگلیسی به فارسی لغت چند و انگلیسی بهم خود معرفی، انگلیسی

ا ر سؤال چند که این با ،بود خوبی جلسه رفتههمرويپرسـید.   شـخصـیت   از اختیاري نظریه دو وdsm5  تغییرات از سـوم  اسـتاد 
  ت.مهم اس خیلی خیلی نفساعتمادبه و بیان نحوه ستیرا. بود خوب و صمیمانه بسیارو فضا  بودم راضی ولی ،ندادم جواب
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 هرش مکدا پرسیدند آخر هم در .زبان خط دو و پرسیدند رشد و مار، آسیبآ نامه،پایان مورد در من از .نیسـت  نگرانی جاي اصـالً  -
  در مورد توانایی پرداخت هزینه سؤال کردند. هم اولت است. بعد انتخاب

  
  

  روانشناسی سالمت
  
 
ت به من و سه ، اما وقتى نوباز اساتید برگزار شد هاى اولیه با سه تنمصاحبه .شناختم اسـاتید بنده فقط دکتر اسکندري را  بین از -

  تر شد.شدند و کار سختنفر  5خر رسید، شدند نفر آ
  نامه.پایان يخصوص قسمت آمارباشد، به نامهپایانن روي باشید، بیشترین تمرکزتا استرس نداشته

د در ایکه چرا این گرایش را انتخاب کرده ید و اینهادامه تحصــیل بد آنید در هخوااى که میتوضــیح جامع و کامل از رشــته یک
  ذهن داشته باشید.

  از من معرفی خود به زبان انگلیسی را هم پرسیدند.
ها با ى از بچه. خیلن مسلط باشیداتاما شما به خود ،بود آمیزتحقیرکمی سنگین و شاید مصـاحبه   فضـاي سـفانه  که متأ در آخر این
  ! عصبانی نشوید و به شدت احترام بگذارید.شدندمیریختگى کامل روحى از اتاق خارج همبغض و به

  
    کشید.می طول دقیقه 20 مصاحبه معموالً و دنیدپرسمی زیاد سؤال بته. البود عالی اساتید برخورد -
 

ه اتاق مصاحبه بالبته در رشته دیگر،  ،بد سال گذشته مصاحبه زمینهپیش با و داشتم رساست و رسـیدم  دیر مپرواز خیرتأ خاطر به -
 تمام به ندشد باعث و شدند من استرس کاهش باعث انسـانی  بسـیار  هايحرف و رفتارها با سـالمت  روانشـناسـی   گروهرفتم. اما 

  .  کردند بررسی را من رزومه تمام و بودند جانآ هم دکتري خانم .دهم پاسخ رامشآ با نتشاسؤاال
  
  

   استثنایی و آموزش کودکان روانشناسی
  
 
 در ،زبان تخصصی اصطالحات تحصیل، ادامه از هدفم ام،رشته تخصـصی  سـؤاالت . بودنددر مصـاحبه حاضـر    اسـاتید  از نفر 4 -

ــؤال مورد بودم، داده انجام که هاییآزمون و آماري مطالب نامه،پایان مورد ــاتی رفتار. بود س  تا هم من و بود محترمانه خیلی داس
 اســت، مهم خیلی که چیزي تنها. امنکرده مطالعه گفتم دانســتمنمی که هم را مواردي. دادم پاســخ توانســتممی که جایی

  .است نفساعتمادبه
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 انگلیسی زبان و ادبیات

    
 تا ده از هاهمصــاحب .بود العادهفوق همگی رخوردب .بودند یعقوبی و مفتون نجومیان، ســخنور، دکتر آقایان کنندهمصــاحبه اســاتید -

 .دنکردن اهنگرا  تدریس ســوابقتر بود. دولتی که رفته بودم، ســخت دانشــگاه يهامصــاحبه با مقایســه در و بود متغیر دقیقه ســی
 نسبتاً نامهپایان از خارج و تخصصی تسؤاال .بود مهم نبرایشا بسیار و دکردن بررسی دقت بارا  مقاالت و کتب و پژوهشی سـوابق 

 یا بودند دهنکر دفاع که یکسان مصاحبهمدت زمان  .بود مهمبرایشـان   خیلی نامهپایان موضـوع  و کیفیت ضـمن  در .دپرسـیدن  زیاد
 به روال این با دفتنگمی علناً د،نداشتن پژوهشی آثار ولی گذشتمی ندفاعشا از سالی چند که کسانی به .بود ترکوتاه دنداشتن مقاله

   .درسننمی اییج
ــؤال کردند.   از یکی ش،یهاویژگی ادبی، خاص نوع آن مورد در ،بودم کرده مطالعهکه در یکی از مقاالتم  اثري مثالًاز مقاالت س

  ، از من پرسیدند.شده نوشته چهارچوب ناهم در کهي دیگر آثار یا و هاشخصیت
 امالًک مانامهپایان مورد در ولی ام.به چالش کشیده شده که دمکر احساس جا چند و نداشـتم  رضـایت ام پاسـخگویی  روال از خودم

 در .بود کنندهدلگرم بسیار که کرد هم تعریف حتی کارم کیفیت از و پرسـید  نجومیان دکتررا  نامهپایان تسـؤاال همه  .بودم مسـلط 
 دگفتن ندیگرا مدنمآ بیرون از دبع حتی خیلی طوالنی بود و من مصاحبه .بود بخشآرامش خیلی نایشـا  برخورد و شـخصـیت   کل
ــی خودم که این با ».!کردن اذیتت چقدر«که  ــتادها ،نبودم راض  امبدرقه مکارهای از کنندهدلگرم هايتعریف و روییخوش با اس
   .دکردن
  .آمده بودند همه تقریباً چون ،بود عجیب برایم واقعاً هم حاضرین تعداد

  
  .سخنور دکتر طورهمین، بودند محترمی انسان اقعاًو دکترسهیل آقاي .دنپرسیدن خاصی چیز -
  
  .بود متغیر دقیقه 30-15 بین مصاحبه طول .پرسیدندمی سؤال مقاله و نامهپایان از .کردندمی مصاحبه استاد 4 -
  
  

  زبان انگلیسی آموزش
    
 غایب نفر 10 حدود نفر 27 مجموع از ،بود ظهر تا صبح که هاییمصاحبهبراي  یک سـاعت و نیم تأخیر انجام شـد.   با مصـاحبه  -

  بودند.
 دکردن صدا نفر را 7-6 سـاعت نیم از بعد .ددادن مطابقت اصـل  با و دگرفتنرا  ملی کارت کپی و واریزي فیش هاآزمون بدون از اول
  زدند.اساس شماره پرونده بود، صدا می کنم برمیکه فکر  فهرستترتیب  به .رفتیم انتظار اتاق مثل اتاقی و به

  .کشید می طول دقیقه 15 حدود کسی هر مصاحبه
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زمان زیادي از مصاحبه به صحبت به ! شده بودم شوکه دزدنمی حرف فارسـی  اسـاتید  از این که .صـمیمی بود  و خوب خیلی فضـا 
  زبان فارسی گذشت.

را  هاقالهم حتی .دنکردن نگاها اصالً ر هانامهتوصیه و هاگواهی و تدریس سوابق و مدارك .دنپرسیدن سؤال مناز  نامهپایان از اصـالً 
  .نه یا داري مقاله د کهپرسیدن فقط د ونکردن نگاه

 ،نبود مفهومی و جزئی و غریبو  عجیب خیلی نسؤاالتشا .سؤال کردند شـناسی زبان تا 3-2 و دپرسـیدن  تسـتینگ  سـؤال  تا 2-3
   بودند.نبود که به سادگی قابل پاسخگویی باشد و نیازمند تحلیل  هم چیزي ولی
  .ها را نشناختممن آن که بودند همدیگر  آقاي تا 3 اما ،شناختمرا  خبیري دکتر و یزدانی دکتر ،مفتون دکتر

  
    .دپرسیدنمی سؤال آرامش با اساتید .بود آرام و صمیمی کامالً جلسهفضاي  -
از  نفر 4 حدود .دزدنمی صــدا پرونده رهشــما اســاس بر .رفتمبه مصــاحبه  که بودم آخري نفرات وجز من که بودیم نفر دوازده ما

  بودند. مدهنیا داوطلبان
 دو از بودند. هخواست شان راترجمه و پرسیده بودند فارسی مثلالضرب چند نفر یک از .بود متفاوتد، پرسیدن از هر نفر که تیسـؤاال 

  د.پرسیدن من از را ايلهمقاب شناسیزبان و زبان نظریات و تخصصی تسؤاال .بودند پرسیده زبان دستورهم  نفر
  سؤال کرده بودند. نامهپایان مورد در همه از
  
 دیگر یکی و شیراز بود آزاد دانشگاه از آقایان از یکی .خانم یک و مرد اسـتاد  3 ،ندگرفتمی مصـاحبه  نفر چهار زبان آموزش براي -

  شدند.اي خندان خارج میمصاحبه با چهرههمه بعد از  .مشناختنمیدیگر را  نفر 2 .جنوب تهران از مقدم یزدانی دکتر
  پرسیده بودند: همدیگر تعداد زیادي از داوطلبان  و من از که تیسؤاال

  )دنداشتن هاخیلی( داري؟ چیزي مقاله -1
  داري؟ آیلتس مدرك -2
  )ساده البته( شناسیزبان و آموزش از سؤال چند -3
  اي؟اي چه کردهنامهپایانکه در  دپرسیدن کلی خیلی هم نامهپایان به راجع -4
  خندیدند.کردند و میشوخی می زیاد -5
  .)سوم نوع شرطی حد در(پرسیدند و باالتر)، معموالً سؤاالت گرامر هم می 120از کسانی که رتبه خوبی نداشتند ( -6

  آید.اصالً سعی نکنید آشنایی بدهید، چون اصالً خوششان نمی
  
 بعد و پرسـیدند  شـناسـی  زبان سـؤال  یک ســپس .کنم مجهول که دادند جمله یکهم  بعد .معدل بعدو  پرسـیدند  را امرتبه اول -

 هايربهتج از گفت هم یکی و ستچی خارجی زبان و دوم زبان فرق پرسـید  بعد نفر .یهدمی درس طورهچ را جدید لغات ند کهگفت
  .بگو تدریست
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  پرسیدند. می زیاد زیاد سؤال ولی ،نبود بدي . فضايه حضور داشتنددر مصاحب رعشـی و م زدانی، یمفتون تر، دکخبیري دکتر خانم -
  
 هبآور بود. خیلی استرس پرسیدند.می سؤال از توقف بدون که بودند استاد 6 .بزنم حرف نستمانتواصـالً   مصـاحبه  روز سـفانه متأ -

 خواهیمی طورهچ هامشـغله  این تمامی با ندو گفت ابراز نارضــایتی کردند ،دارم سـاله  5 پسـر  که این و من بودن هلمتأ از حال هر
    بیشتر طول نکشید. دقیقه 5 اهاین همه ولی پرسیدند،می زیاد نامهپایان از .بخوانی درس

  
  

  شناسیجامعهمجموعه 
    
د، همان ارید انزب جزوه راگ هست. واژگان در انتهاي آن که کتابی هر یا انیدبخو را گیدنز و ریتزر اتلغ انیدتومی مصـاحبه  تا روز -

    هاي تافل را مرور کنید.توانید کتابطور میرا بخوانید. همین
  
 تا دوی کی گفتند بخوانید و ترجمه کنید.و می ندردکمی باز کتاب یک بود و براي زبان هم  مهم نیشـــابرا کنفرانس و مقاله -

  پرسیدند. نامهپایان از هم سؤال
  
  

  توسعه شناسیجامعه
  
بود. دکتر ازکیا در مصــاحبه حضــور  خوب مصــاحبه کل در داوطلبان را به چالش بکشــند. خواهندمی اســاتید دمکرمی احســاس -

  داشتند.
  
  

  ي اجتماعیهاگروه شناسیجامعه
  
ــاتید - ــهکه  بودند فرن چهار اس ــپهر دکتر ،مشــناختمی را نفر س  ،قاالتم نامه،پایان مورد در من از .کلدي دکتر حقیقت، دکتر ،س

  د.کردن نگاه همرا  ومهزر و دپرسیدن دکتري رساله و انگلیسی به نامهپایان عموضو
  
  

  سیاسی مسائل بررسی ـ شناسیجامعه
  
 در ت. سؤاالودب آرام و خوب خیلیفضا  .بودند میرسادو دکتر خانم و میرزایی سـید  دکتر و مدنی دکتر ،اللهیسـیف  دکتر اسـاتید  -

  .بود اجتماعی لئمسا حد
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 هامنناپای نتایج مورد در . و ... آمایش مورد در مقدماتی، روش مورد در د،کردن سؤال تحقیق روش ازبررسـی مسـائل    در گرایش -
از من خواســتند که بخوانم و ترجمه کنم و بعد هم پرســیدند که  و دادند فمنیســت رابطه با در ی انگلیســیمتن و دکردن ســؤال هم

  چه؟ یعنی رادیکال فمنیست
  
  

  سیاسی معلومجموعه 
    
  .بودند کنندهمصاحبه اساتید طاهري دکتر مطلبی، دکتر ازغندي، دکتر -
  
ــیدند کدام - ــگاه اول پرس ــیدند. هر قدر ابراز معلومات میام. بعد در مورد معدل و نمره پایانخوانده درس دانش ه کردیم بنامه پرس

  .کردندضررمان بود. از کسانی که رتبه خوبی نداشتند زیاد سؤال نمی
ــیدند. ام بودنامهپایان مربوط به که دولت روحانیت و رابطه مورد از من در ــی جلویم گذاشــتند و   پرس بعد هم یک کتاب انگلیس

  خواستند که بخوانم.
  
  .شناختمنمیرا  بقیهدر مصاحبه حضور داشتند.  مطلبی دکتر و ساعی دکتر -
  
 .خواستندمی زبان مدرك بعدکردند. نامه سـؤال می پایان نمره ایم ودهبو که دانشـگاهی و  معدل مورد در شـدیم، می وارد که اول -

خواندیم. دادند که یک خط باید میبراي روخوانی می زبان کتابیک  بعدکردند. می نگاهرا  همایشیو  ترویجی، پژوهشـی  مقاالت
  شد.می نامه مطرحکردند و دو سؤال از رشته متناسب با پایاننامه را بررسی میسپس پایان

  
  

  ایران مسائل -سیاسی  علوم
  
 و لمسائ هب مربوط تخصصی تبود. سؤاال مهم نبرایشا خیلی زبان مدرك و مقاالت داشـتند.  کیدتأ خیلی زبان و نامهپایان روي -

 کار سابیح بانز و نامهپایان روي ند.بود ترجدي و ترسخت کمی نسـبت به سال گذشته،  کل در .ندیدپرسـ می زیاد ایران تحوالت
  .بودند هاکنندهمصاحبه از ازغندي دکتر و مطلبی دکتر. بود صمیمی بسیار. فضا کنید

 

 تسؤاال بیشتر وبود  رامآ بسیار لسه. فضاي جبودند دکترمطلبی و ازغندي بزرگوار دکتر آقاي گرهامصاحبه .نباشـید  نگران اصـالً  -
 که انخوب گفتند ددادن هم انگلیسی متن یک .بود تاریخی هايکتاب یاسـام  و معاصـر  تاریخ به مربوط یا و نامهپایان خصـوص  در

    .نبودم بلد من
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  اساتید حاضر در مصاحبه: -
  .بود گرایش چهار هر رئیس که طاهري دکتر و امینی دکتر ،مطلبی دکتر ،ازغندي دکتر

  
  بودند. مطلبی دکتر و طاهري دکتر ازغندي، دکترگرها مصاحبه -

 از که طلبیم کتر. دبودند کردن صحبت تلفن و خوردن میوه مشغول گرهامصـاحبه  بود، ترپایین انتظار دح از جلسـه  علمی فضـاي 
  .دادیممی هارائ را آنها مدنظر مطالب گرمصاحبه کی مقابل کوچکی اتاق در ما و خواندمی را افراد اسامی ،بود دهآم شهرآزاد واحد
که  شدمی خواسـته  ابتدا بود. دوسـتانه  و آرام بسـیار  فضـا  ،نداشـت  وجود نگرانی جاي وجههیچ به که اسـت  اهمیت زحائ نکته این

 روي ارذبگ داري پژوهشی علمی کار هچ هر گفتند طاهري دکترشد. می سؤال نامهپایان خصـوص  در بعد ،کنیم معرفی را انخودم
  کرد. همایشی ترویجی و پژوهشی، ،ISI مقاالت به دادن امتیاز به شروع سپس میز،

 و آسان تنم بسـیار روخوانی و ترجمه کرد.  تقاضـاي  من از وکرد  انتخاب داورپناه کتاب از انگلیسـی  متنیک  مطلبی دکتر سـپس 
 یبرخ از و تحصیل یزهانگ مطالعاتی، زمینه خصوص در و شد سـؤال  ارشـد  معدل و ارشـد  مقطع دانشـگاه  خصـوص  در بود. روانی

  یافت.می اختصاص مصاحبه به زمان دقیقه ده کل در .بودند پرسیده لسؤا ... و فاشیسم مکاتب درخصوص هم دوستان
  داشتیم.   همراه را مقاالت شدهچاپ متن حتماًباید  کهاین بود  گردی مهم نکته

  
 و یرانا مسائل ازهم  تئوريسؤال  یک و کنم ترجمه دادند کتاب یک از متنی چنینهم مطرح شد. ارشـد  نامهپایان از تیسـؤاال  -

ه ب .شد من از امنامهپایان مشاور و راهنما استاد مورد در تیسؤاال همچنین پرسـیده شـد.   من از ايهسـته  توافق از هم سـؤال  یک
 بیشتر دقیقه 10 حدوداً مصاحبه ضـمن  در .انداختند ینگاه ریزنمراتم و رزومه و نامهتوصـیه  مثل ،بودم کرده آماده که هم مدارکی

  .نکشید طول
  
 کتاب و مقاالت .کردندمی کیدتأ زبان ترجمه و روخوانی و نامهروي پایان اســاتید .بود صــمیمی و خوب خیلی مصــاحبه فضــاي -

   .بود مهم برایشان
  
  بود. صمیمی بسیار فضا .سؤاالتی مطرح شد نامهپایان از و علمی ، مباحثزبان ،رزومهاز  .بود راحت خیلی مصاحبه -

 انگلیسی هب ام رانامه پایان .ببر نام تحوالت مورد در کتاب تا چند ندگفتند. همچنین رسیدپ معدلم را بعدرا نگاه کردند،  مدارك اول
  هم برایشان اهمیت زیادي داشت. زبان مدرك .کردم ترجمهند داد متن هم یک و دادم توضیح

  
  

   المللبین روابط
    
    .اندبوده هم کاظمی دکتر و احمدي دکتر جلسات ضیبع در البته .ذاکریان و برزگر قوام، دکتر آقایان :کنندهمصاحبه اساتید -
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  زیست محیط

    
ــبح اول که هاییبچه - ــاحبه  ص ــدن اذیت خیلی د،نه بودرفتبه مص ــردي ابتدا د.ش  و التمقا خرینآ .کنید حفظرا  نخودتا خونس

ــت به مربوط هايهمایش ــلط هم نامهپایان به .نیدابخورا  نتاهرش ــید مس ــمیرا  امهنپایان اصــطالحات .باش  راهکارهاي ،ندیدپرس
 معرفی و تحصیل ادامه انگیزه .باشید بلدرا تخصـصـی    مهم مباحث را هم سـؤال کردند.  انگلیسـی  به نامهپایان عنوان نامه وپایان
ــی به را خود ــیل انگیزه و کردم معرفیرا  خودم فقط من. باشــید بلد انگلیس ــف گفتم و بعد خواهش کردمرا ام از ادامه تحص  یارس

 ثمباح از . یک سؤالدادم جواب حدودي تارا  چهار سؤال که دپرسـیدن  تخصـصـی   سـؤال  پنج نیسـت.  خوب زبانمد، چون بپرسـن 
  .ماهنداشت مطالعه زمینه این در گفتم و نستمدانمیکه  بود جدید هايهمایش

  
  

  مدیریت
    
 :بودند کرده مصاحبه بنده از قبل که است افرادي و خودم مصاحبه نتیجه شودمی بیان زیر در چهنآ -

 ارزیابی و نبود جالباصالً  مصـاحبه  انجام شـیوه  و روند ولی ،گرفتم را مصـاحبه  کامل امتیازتقریباً  بنده که کنم عرض همه از اول
 .گرفتنمی صورت درستی

 :داشتم همراه چهآن

 فارسی و انگلیسی رزومه -

 کنفرانسی مقاله دو و پژوهشی مقاله 3 -

 هنامپایان -

 لیسانس فوق و لیسانس مدارك کپی و اصل -

 هاتقدیرنامه و انتصاب احکام و هانامهتوصیه -

 نیامد. کاره ب کدامهیچ که بودم برده پاورپوینت چند و به همراه داشـتم  بودم کرده کار که هاییپروژه ارائه براي تاپلپ یک بنده -

 :نکات اما

 :مصاحبه منفی نکات

 شود.تمام  زودترمصاحبه  که دداشتن عجلهتقریباً  و ودندب حوصلهبی اساتید -

 د.شدننمی متوجه را توضیحات موارد از برخی در اساتید -

 د.کردنمین نگاه را رزومه -

 د.نکردن نگاه را نامهپایان -

 د.پرسیدن ساده سؤال دو یکی -
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 د.نکردن نگاهاصالً  را داشتم هم تا چند من که المللیبین مدارك ها، وتقدیرنامه -

 :هابرخی براي مثبت نکات

 پرسیدند.نمی جدي سؤال -

 .نیست خبري ،نباشید جزوات و کتاب ریز مطالب دنبال -

 تا ینیدبنش باید قدراین جاآن چون رفتی مهم نبود،در عمل اهمیتی نداشـت. هر سـاعتی می   اندگفته مصـاحبه  براي که سـاعتی  -
 زنند.صدا می دوباره بعداً ،باشید نداشتهاگر حضور  ند وکن صدا را شما اسم

 .بپردازید علمی فضاي به که این تا کنید مدیریت را جلسه کنید سعی بیشتر -

 .دارد بیشتري ثیرأت شما ظاهر همین براي است، پررنگ متن از بیشتر حاشیه -

 :نکات سایر

 گفتند بخوانید.دادند و میمی انگلیسی متن پاراگراف یک

 کنیم. کیدتأ خودمان قوت نقاط روي کردیممی سعی د و در این بازه بایدکنیمی چهپرسیدند که می يکار سوابق از

  .بگیرید نظر در را معطلی ساعت 4 تا 3 وقتیک  جانآ براي و باشید سرحال کنید سعی
  
  

  بازاریابیمدیریت  –مدیریت بازرگانی 
    
  مصاحبه رفتم.   قاتابه عنوان نفر دهم به  -
  .شناختمنمی کهبودند دیگر  نفر یک وسعیدنیا  خیري،، حیدرزاده قایانآ بزرگوار اساتید هاکنندهبهمصاح -1
. بود شده گرفته نظر درو یک اتاق  راهرو یک گروه هر براي ... . و ریاضی ،برق د شـامل داشـتن  مصـاحبه همزمان  گروه چند -2

  .شدم مصاحبه اتاق وارد نایشا همراه به ،کردندمی اعالم را اسامی سعیدنیا دکتر
  .بود شلوغ ولی ،نمادنمی دقیقحاضران را  تعداد اما ،بود نفر 3 نهایتاً بازاریابی غایبین تعداد -3
 طالعهم دقت باهم را  مقاالت د وگرفتنرا  نامهپایان د، امانکردن نگاه را ریزنمرات د،کردن نگاهرا  امکارنامه ،شــد ســؤال امرتبه از -4

   د. همچنین در مورد داشتن یا نداشتن مدرك زبان سؤال کردند.دادن هنمر و دکردن
 اولبه من  ت.نداش وجود خاصی استاندارد بنابراین بود، کم خیلی د،بپرسن تکراري سـؤال  که این احتمال که بود این مهم نکته -5

ــعیدنیا ردکت بعد گفتند کافی اســت.و گفتم جمله  دو من هم ،بگو انگلیســی بهرا  نامهپایان چکیده دگفتن حیدرزاده دکتر تفاوت  س
market orientation  وmarketing orientation  هم بعد پرسیدند ورا strategic group  .بعدرا سؤال کردند 

را  گرشن سـطوح  و فیشــبین مدل که ،کنندهمصــرف رفتارمن هم گفتم  ،»؟بپرســم داري تدوسـ  چی خودت« دگفتن خیري دکتر
  پرسیدند.

  ر نبود.بیشت دقیقه دو هایی که خوب نبودند، حدودبراي رتبه البته و کشیدنمی طول دقیقه 7 از بیشتر همه مصاحبهزمان  کالً -6
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ــاحبه اتماماز  بعد -7 ــعیدنیا دکترکه وقتی  و آمدم بیرون مص ــتند س  نمرهام و گفتند که خوب بوده د،کنن اعالمرا  بعدي نفر خواس
  ام.گرفته خوبی

  .نباشید نگران عنوان هیچ به است، عالی مصاحبه فضاي -8
  
  حضور داشتند. سعیدنیا و خیري ،عبدالوند، حمدي، دوستوظیفه، حیدرزادهدکتر  -

  بدهم. توضیح انگلیسی بهرا  نامهپایان خواستند و پرسیدند المللبین بازاریابی از .نبود مهم رزومه زیاد
  
 اســتراتژیک مدیریت گاهی از و جهانی بازاریابی نیز عبدالوند دکتر ید.پرســمی لمللابین بازاریابی از دوســتوظیفه دکتر معموالً -

  کرد.سؤال می
  
 هب نامهپایان موضوع خواستند کهمی حتی و ندیدپرسمی نامهپایان از. دقیقه 7 نهایتاً کشید،نمی طول بیشـتر  دقیقه چند همصـاحب  -

  توضیح داده شود. انگلیسی
  ها مورد سؤال بود.آن مقایسه و بازاریابی ايههواژ از سطحی تعاریف

  گذاشتند.زمان نمی بررسی براي و ندکردنمی توجه رزومهبه 
  شد.پرسیدند، سؤاالت متنوعی مطرح مینامه نمیها از پایان، از بعضیدشمی پرسیده سؤال هاداوطلبان از آن شرایط به بسته

  
 دکتر قطفبودند، من  باسواد و محترم . اساتید بسیارپرسیدندو مقاالتم سؤال  نامهپایان از طول کشـید.  دقیقه 6 کل درمصـاحبه   -

  .شناختمرا  حیدرزاده
  
  

  دولتی مدیریت
    
 فقط .امخوانده ارشد معدلی چه با و ايرشته چه و کجا که دپرسیدن از من فقط نکردند و نگاه را کارشناسی و ارشد مداركاصـالً   -

و  رسیدپرا  ماهرتبدر آخر یک نفر  .دپرسیدن هم علمی سـؤاالت  و دگذاشـتن  نمره و ددیدنرا  زبان مدرك و هنامپایان ،کتاب ،مقاالت
که » ؟جا را زديفقط این«، سؤال کرد که »علوم تحقیقات«، در جواب پاسخ من که گفتم »دوسـت داري کجا قبول بشی؟ «گفت 

ک از مدارکم را هم براي بررسـی بیشتر نگرفتند و گفتند همه را ببر.  هیچ ی». جا درس بخوانمنه! ولی دوسـت دارم این «من گفتم 
  مطرح شد.  زبان و فردي مشخصات کتاب، مقاالت، نامه،پایان از سؤالبه طور کلی 

 نبود آزمون دروس جزواین درس  که این بار سؤال کردند، دیگ روش یک و سـیاسـی   گذاريمشـی خط روش دو تفاوتدرمورد  -
  .شد سؤال
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 م،کن ترجمه و دادند که بخوانم هم زبان متن یک .بودم کرده فراموش سفانهمتأ که پرسـید  مشـی خط سـؤاالت  اسـاتید  از ییک -
  .شد سؤال نامهپایان در رفتهکار به آماري هايآزمون مورد در هم نامهپایان مورد در .بود سیستم مورد در ددادن من به که متنی

  
 را شما یکل تحال در که دارد بستگی این به و است شـخصـی   کامالً داوران نظرات .نیسـت  کنیممی فکر اکثریت ما که طورنآ -
 که رسیدندپ سـؤال  و بودند کرده تمرکز زبان روي فقط اسـاتید  از نت دو ،نپرسـیدند  نامهپایان سـؤال  من ازاصـالً   مثالً .کنند ییدتأ

 معدل آخر در نظرشان است.مد خیلی ند،باشـ  ISI اگر صـوصـاً  مخ د،نهسـت  مهم خیلی مقاالت .مهبد جواب نسـتم اتو خوشـبختانه 
  .کنید آمادهخود را  جانبههمه که گفتمرا  این ،پرسندمی سؤال خاصی درس از که نکنید رفک .تمام و پرسیدند ارشدم را

  
ــیدند مقاالتم تعداد از فقط -  نوین تیدول مدیریتنبود.  دهمعمارزا دکتر من گروه. در نامهپایان از گیرينتیجه نحوه ازو بعد  پرس

    .بود امشده در مصاحبهت مطرحسؤاال از یکی
  
 فقیهی دکتر و دانشور دکتر نژاد،ایران دکتر ،بیگینجف دکتر شـیروانی،  دکتر میرسـپاسـی،   دکتر شـامل  گرمصـاحبه  اسـاتید  اوالً -

 ولح بیشــتر ســؤاالت خواســتند.می رجمهت و روخوانی تخصــصــی متن یک از کرد.می فرق ترکیب مختلف روزهاي در که بودند
   .باشید مسلط ارشد نامهپایان مورد در همچنینبود.  مرتبط مقاالت و مباحث و نوین دولتی مدیریت

  
 از باسواد و ديج همیشه مثل شیروانی دکتر .انگلیسی متن دولتی، مدیریت مباحث نامه،پایانمصاحبه مدیریت دولتی:  سـؤاالت  -

  پرسیدند.می هم یتمدیر متفرقه مباحث
  
ــتاد  3 از -  و اريگذمشــیخط به راجع ســؤال دو .نکشــید طولبیشــتر  دقیقه دهمصــاحبه  .شــناختم را بیگینجف دکتر فقطاس
  مصاحبه خیلی جدي نبود. نظرم به .دنکردن نگاهرا اصالً  ISIاز  غیر به مقاله و تدریس سابقه .دپرسیدن خوب حاکمیت هايلفهؤم
  
ـ  دگفتنو  ندماخو خطیک  فقط مندادند. اهمیت می معنی و تلفظ به. بود قدیمی یکتاب ازانگلیســی   متن - انگار  .تکافی اسـ

  مصاحبه جدي نبود.
  
 من باهاشـت  .کردندرا سـؤال می  کارم در تئوریک مبانی اجرایی هايروش و دپرســیدنمی انسـانی  منابع دائم از .دکردن اذیت واقعاً -

  .هستم انسانی منابع کارشناس و شاغلم گفتم که بود این
 متن یک. دشـ  برگزار پالیزي و نژادایران بیگی،نجف میرسـپاسـی،   دکتر آقایان حضـور  با دولتی مدیریت رشـته  مصـاحبه  جلسـه  -

 دولتی مدیریت اب ارتباط در مقاله چند ضمن در. کنیم ترجمه و مبخوانی بلند که خواستندمی و دادندمی انگلیسی زبان به تخصـصی 
  .بود متیمقاو اقتصاد الکترونیک و دولت خوب، حکمرانی نوین، دولتی مدیریت حول سؤاالت بیشتر. بفرمایید مطالعه یننو
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 »نگاه سه در دولتی مدیریت« مقاله کنممی پیشنهاد. داشـت  اهمیت هم مصـاحبه  ولی بود، مهم برایشـان  آزمون نتیجه و مقاله -
 ابوالحسن »یدولت مدیریت رشته در هویت بحران« و نرگسیان عباس دکتر »نوین دولتی مدیریت تطور سـیر « میرسـپاسـی،   دکتر

  .شودمی پرسیده سؤال یک حتماً هاچالش از. بفرمایید مطالعه را فقیهی
  
 سؤال اقیاتف طور به و رویکردها و دولتی مدیریت مباحث از تخصصی سؤال تا سه دو. شد پرسیده ترجمه براي تخصـصی  متن -

ــده ــدمی مطرح داوطلبان ارزیابی براي زیادي متفرقه هايبحث. بود ش . ددادنمی نمره زبان مدرك و کتاب ،مقاالتبه  فقط و ش
 اصالً و بودند صمیمی و مهربان و منشبزرگ واقعاً اسـاتید  ولی. نداشـت  ايفایده داوطلبان کشـیدن  چالش به جز تدریس سـابقه 

  .بود مهم برایشان هم لاو انتخابی محل و آزمون نمره. نبود نگرانی جاي
  
  و بعد هم شروع به پرسیدن سؤاالت تخصصی کردند. دکردن صحبت انگلیسی ورودمبا من در بدو  -
  
شناختمشان مین کهدیگر  استاد دو و بیگینجف دکتررا  گروه یک که بودند نفري سه گروه دو از متشکل کنندهمصاحبه اعضاي -
 دکتر اب اممصاحبه داشـتم  عالقه خودم من .ردیگ اسـتاد  کی و حسـینی  ،فقیهی دکتر از ندبود عبارت دوم گروه و دداشـتن  عهده به

 دکتر قطفرا  مصـاحبه  .آرام یفضـای  با منطقی ايمصــاحبه ،بود فقیهی دکتر گروه با من مصــاحبه خوبم شــانس از و دباشـ  فقیهی
 بررســی، بود هندي ISI مقاله دو و کنفرانســی مقاله 6 ،نامهیاناپ شــامل کهرا  امرزومه فقط حســینی دکتر و ددادن انجام فقیهی

 .نبود یخاص لمشک که دپرسیدن زیادي تسؤاال نامهپایان مورد در آن از بعد و کنم معرفیرا  خودم که دخواسـتن  از من ابتدا .دکردن
 و ابای براي لیمشک آیا بودنم شـاغل  وجود با که این و بودم داده انجام که دانشـگاهی  واحدهاي انتخابی هاياولویت مورد در بعد

ــت نخواهم ذهاب ــیدن داش ــی متن یک هم انتها در و دپرس  هک کنم ترجمه و نمابخو دگفتن و ددادن به من کتاب کی از انگلیس
 طوربه ،رمدا خوبی نســبتاَ تســلط انگلیســی در که این وجود با من و بود محیطی اطمینان عدم مورد در ددادن من به که پاراگرافی
 حوهن و بنديزمان از من درکل .کردم معنی دســتپاچگی با داشــتم که اســترســی خاطر به ترجمه در ولی ،ندماخورا  متن ســلیس
  .مدآ خوشم خیلی مصاحبه

  
 من با پاسیمیرس دکتر بیشـتر  بودم، گذاشـته  هیوز آون دولتی مدیریت مباحث روي وقتم را تمام که تصـورم  برخالف سـفانه متأ -

 خاطرهب دشای .نداشتم ذهن حضور چرا نمدانمی اما ،بودم بلد که این وجود با .پرسید انسانی منابع از سـؤال  چندین و کرد مصـاحبه 
را  مطالب تازه مصاحبه از بعد .بودم نکرده مروررا  انسانی منابع مطالب اخیراً که این یا برجسته اسـتاد  این حضـور  در زیاد اسـترس 

 خصــوصدر مطلبید که کردن ییدتأ من را ترجمه میرســپاســی دکتر و بود خوب زبانم انیروخو و ترجمه خوشــبختانه .آوردم یاده ب
 .دادم وابج خوب که پرسیدند هم کالسـیک  و مدرنیسـم پسـت  به راجع .بود آن گیرياندازه قابلیت و مدیران اجتماعی مسـئولیت 

  .نبودم بلد که دپرسیدن تعارض در زیگما منحنی به راجع سؤال هم یک
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 از .میمتغیرها بین نداشتن یا داشتن رابطه بررسـی  براي گفتم کردي؟ اسـتفاده  پیرسـون  ضـریب  از چراگفتند  نامهپایان مورد در -
  .بودم بلد خوشبختانه که پرسیدند هم اينمونه تک t آزمون

  
  

  گذاريمشیخط - دولتی مدیریت
  
 روز تا کنید راحتاست کافی اندازه به و بخوابید زود تماًح کنید سعی مصاحبه از قبل شب و نداشته باشید استرس کنممی توصـیه  -

  د.باشی نداشته رفتگیتحلیل احساس و یدونش شدید سردرد دچار من مثل مصاحبه
 ربرا  اسامی که این به توجه با( بود همراه نیم و ساعت یک حدود تأخیر با که بود شده اعالم صـبح  10 سـاعت  من مصـاحبه  -1

  .)زدندصدا می داشتند که ايپرونده شماره اساس
  .بود مصاحبه اتاق و انتظار اتاق شامل که گرفته بودند نظر در مجزا بخش یک رشته هر براي -2
 هدایت ودمخ رشته مربوط به بخش به مستقر کارشناس راهنمایی به توجه با و اصلی سالن از د،زدن صدا اسـم را  که این از بعد -3

 بوطهمر اتاق وارد مصاحبه براي بودند منتظر که داشتند حضـور  خودم رشـته هم داوطلبان از نفر هفت-شـش  انتظار اتاق در .شـدم 
 دركم پژوهشی، کارهاي ،نامهپایان شامل الزم مدارك مصاحبه اتاق به ورود از قبل کرد کیدتأ بود جانآ که کارشـناسـی  بشـوند.  

 زبان مدرك نوع هر دکردن کیدتأ( زبان مدارك ارشد، و رشناسیکا دوره در معدل نظر از دوره برتري رتبه گواهی احیاناً و تحصـیلی 
 با هم من که ،دنکردن اساتید نامهتوصیه و تدریس گواهی به اشاره و کنید آمادهرا  )شده که هم خصـوصـی   هايآموزشـگاه  از حتی
  .ندادم ارائه داشتم که این وجود

من  و اشتندد حضور داشتند هم باالیی نسبتاً سن که کنندهمصاحبه عنوان به نفر سـه  .شـدم  اتاق وارد و شـد  من نوبت باالخره -4
 از ییک .داشتم نیم و متر یک حدود فاصـله  اسـاتید  یک از هر از کهبود  نفره هشـت  میز. یک شـینم نب کجا که دکردن راهنمایی را

 راهنمایی ردکمی سعی شدمی هپرسید که همرا  االتیؤس و است شـخصیت  با واقعاً که میرسـپاسـی   دکتر( شـناختم میرا  اسـتاتید 
 .)کند

 ابتدا ،ودب نشسته کنارم که . استاد دیگريکرد صفحاتش زدن ورق به شروع و خواسـت را  ماهنامپایان بود میروبرو که اسـتادي  -5
 رتبه همچنین و ارشــد و کارشــناســی مقطع در معدل و تحصــیل محل دانشــگاه و رشــته و کنم معرفی خودم را خواســت از من

 کارهاي روي ناتأکیدش بیشتر و خواستند من ازگفته بودند،  قبالً کهرا  مدارکی سـپس  .کنم بیان را دکتري آزمون در شـده کسـب 
 نمره کنم کرف و کردند استقبال از آن شدت به که داشتم نامهپایان از برگرفته داخلی پژوهشی-علمی مقالهیک  من .بود پژوهشـی 

ــفانهأمت که بده داري مقاله بازاگر  که دگفتن و ددادن کامل را ــتم س ــدم مدرك و دوره معدل برتري رتبه گواهی .نداش  نگاه را ارش
 دوره رد تهران دانشگاه زبان آموزش مرکز از زبان مدرك. یک دنخواسـتن را  اتریزنمر این که معدلم خوب بود، به توجه با و دکردن

 .ببرید ندتاخو با هم نباشد، معتبر مراکز از اگر حتی دارید، زبان ركمداگر  کنممی توصیه( مدنیا نابدشـ  که دادم ارائه کارشـناسـی  
  .)داریدرا  زبان فراگیري دغدغه شما که ددارنرا  برداشت این اساتید چون
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 چهکتاب یک .دادم جواب که پرســید من ازرا  خصــوصــی مدیریت و دولتی مدیریت تفاوت ،بود کنارم که اســتادي نهما بعد -6
ــکی ــلی زبان مش ــت میوجل اص ــت و بعد ندماخو من هم و نابخو بلندرا  خط این گفت و گذاش ــت دس  کلمهیک  وير گذاش

)Disatnce (اش را پرسید.معنی و    
 ،بودم مسلط ماهنامپایان روي که این به توجه با مه من کردي؟ انتخابرا  موضـوع  این چرا گفت بود میروبرو که اسـتادي  بعد -7

 رسیدبگو. بعد هم پ موضوع این انتخاب از هدفت را و بپردازي جزئیات به الزم نیسـت  که گفتاول توضـیح بدهم   از خواسـتم می
 اممد و انندبکشـ  چالش به رام دداشـتن  سـعی  ناایشـ  .دادن توضــیح به کردم شـروع  مه من که ،بوده طورتحقیق چه اجراي روش

 .کنم فاعد معموضو از کردم سعی هم من و نبوده شپژوه این به نیازي و بدیهی است امریک  شما انتخابی موضـوع  که دگفتنمی
 کنم کرف( .نکردند نقض همرا  اسـتاد  یکی آن نظر ولی کرد، دفاع از من و داد من بهرا  حق و مدآ کمکم به میرسـپاســی  دکتر بعد
 به و نیدبدارا  امهننپایا کلیات کنممی پیشنهاد کل در قدرت بیان مرا محک بزنند. که کنند ایجاد میبرا چالشی فضاي خواسـتن می
  ).نیست جزئیات حفظ به نیازي. باشید مسلط آن

  دقیقه طول کشید. 8-7کل مصاحبه 
  :بود اهاین بودند پرسیده داوطلبان باقی از که علمی االتؤس
  چه؟ یعنی ریزيبرنامه و ریزيطرح -1
  ببرید؟ نام را گذاريمشیخط سطوح -2
  دارند؟ هم با هاییتفاوت چه عمومی امور اداره و عمومی گذاريمشیخط -3
  چیست؟ انگلیسی به گذاريمشیخط لغوي معنی -4
  
  

  منابع انسانی –مدیریت دولتی 
  
ــید نامهپایان از فقط هم همه از و آمده بودند همه تقریباً - ــی هم متن یک و دنه بودپرس  که میکن ترجمه د کهدادنمی انگلیس

 د،یدننپرســ مدیریت از مصــاحبه دراصــالً  ولی ،بودم ندهاخو مدیریت را مطالب تقریباً من .ندبود ندهانخو خوب را متن هم ریتاکث
  د.نببینرا  دانشجوها العملعکس تا طور بودههمین همهبراي  که فهمیدم بعد .را به چالش کشیدند مانامهپایان موضوع فقط

  د.نپرسیدن باره این در چیزي من از ولی ،دبودن کرده سؤال شهریه پرداخت توانایی مورد در دانشجوها بیشتر از
  
 از بیشتر د،پرسیدنن علمی سؤال .بود خوبی فضاي خیلی کالً بودند.کننده از اساتید مصاحبه بیگینجف دکتر و میرسـپاسـی   دکتر -

  .بود خوب خیلی کل در اما ،بود باال به متوسط سختی نظر از انگلیسی سؤاالت .کردند سؤال نامهپایان
 از و دندکشــی چالش به را امنامهپایان ، امانپرســیدند تخصــصــی تســؤاال. گرفتند ایراد و به همین علت از من نبود خوب مزبان -

 د. بعدرا امتیاز ندادن تدریس و نامهتوصیهاصالً  .خواستند را آزمون رتبه و ارشـد  معدل . بعدکردند سـؤال  شیراهکارها از و ادبیاتش
 متین داشتند اما سال 80-70ي باالسن  تا چهار هرکه  بودند استاد 4 .نخواسـتند ا ر ترجمه ندم، امااخو دوخط د کهدادن کتابیک 
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مقاالت  فقطو  مخواهینمی هم پذیرشو  نداریم زدن ورق حوصله گفتند ،نپرسیدند سـؤالی  مقاالت از بودند. طبعشـوخ  و مهربان و
 مدنظر است. شدهچاپ

  
  

  رفتار سازمانی - دولتی مدیریت
  
 بحث ،بودم اغلش چون بودند. مصاحبه براي فقیهی دکتر و میرسپاسی دکتر بیگی، نجف دکتر بودم رفته مصـاحبه  براي که من -
 انســانی منابع کتاب در کهرا  هاآن علمی هايروش معادل و دکردن شــروع عملکرد ارزیابی و آموزش خصــوص در ســازمانم ازرا 

 یک توسـط  بودم گذاشـته  کالسـور  در مرتب کهرا  مدارك سـایر  و رزومه .نمابخو ددندا زبان متن کی و دپرسـیدن  موجود هسـت، 
 و دشیدنک چالش به متغیرها سنجش و ارزیابی و تحقیق ادبیات خصوص دررا  نامهپایان .شـد می ثبت لیسـتی  در ترجوان شـخص 

 ایران رجستهب اتیداس و بود خوبی فضاي مجموع در .یدهبد هارائ دگفتنرا  آموزشگاه از حتی زبان كرمد .پرسـیدند را  نامهپایان نمره
    .داشتند برخورد احترام و لطف با
  
  دادند. مهترجهم براي  کوتاه متن یک و نامه بودپایان و سازمانی رفتار مباحث بیشتر پرسیدند.می خاص سؤال یک کس هر از -
 و تعریف ،رهبري مباحث ،سازمانی رفتار هايکتاب گاننویسند ،رشـته  این انتخاب از هدف میرسـپاسـی   دکتر هم انسـانی  منابع از

  را پرسید. سازمانی رفتار فلسفه
  
  بود. انسانی منابع و رفتار و تئوري مباحث مقایسه و تحلیل همه سؤاالت از -
  
  هم براي ترجمه دادند. زبان متن یک نیز سؤال کردند. ارتباطات درباره .دپرسیدن فیدلر اقتضایی يرهبراز  -
  
  

  یریت صنعتیمد
    
کردند و نامه را نگاه میدادند. بعد پایانخواستند و بر اساس آن نمره میمستندات را می اول ،دپرسیدننمی تخصـصی  سـؤال  کالً -

   پرسیدند.از آن سؤال می

گر هم جواب د و انیدپرسمی سؤال که ، چراباشـید  داشـته  اشـراف  باید خود رشـته  يهاتکنیک ها وروش ،هاواژه از سـري  یک به
  پرسیدند تا باالخره نتوانید جواب دهید.قدر میدادید، آنمی

  .کنید ترجمه و نیدابخو که گذاشتندجلویتان می متن . یکباشیدو سعی کنید داشته  بود مهم برایشان خیلی زبان مدرك اشتند
  :  توصیه چند
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  .دینکن کلکل وجه هیچ به
 سعی ت،کم اسـ  نااطالعاتت اگر چیزي مورد در و نزنید حرف الکیاصـالً   .نکنید ارائه مسـتندات  الکی ،نیددانمی که چیزي مورد در

  .کنید بیان پیوسته و هستهآ ار نآ به زدیکن بلمطا کنید
  .یدهبد جواب پیوسته و هستهآ ولی ،نکنید پرحرفی زیاد

  شوند.ناراحت می شدت، چون بهنکنید »منم منم«
  
  

  کارآفرینی
    
 زبان. ودب باال میدرصدها چون د،پرسیدنم را اهخواند که منابعید. پرسیدن درسی سـؤاالت بود.  دوسـتانه  و خوب بسـیار مصـاحبه   -

  د.نپرسیدننامه پایان ازد. گرفتن تحویلم داشتم، آفرینی کار با مرتبط کاري رزومهپرسیدند و چون 
  
 وير .داشت اهمیتدیگر  ايهچیز از بیشتر زبان ركمد و مقاله اما .کردندمی برخورد خوب اساتید و خوب بود شـرایط مصـاحبه   -

 کردند.می باز حساب خیلی شدهشناخته و معتبر ISI مقاله

 دارید که یچ هر کردند.می بررسیرا  مدارك کل. انداختند هابه آن نگاهی ولی نداشت، چندانی ثیرأت نامهتوصـیه  و تدریس سـابقه 
   .نیست ثیرتأبی د،ببری
  
  

  وريفنا – کارآفرینی
  
 و کتاب خرینآ ،فرینیکارآ هايمدل انواع ،انگلیســی به بازار تعریف، نولوژيتک تعریف ،فرینیکارآ تعریف من مصــاحبه تســؤاال -

ــایتم، اهخواند حوزه این در هک ايمقاله  نای و امنامهپایان متغیرهاي، امنامهپایان مدل مورد در، زمینه این در خارجی معتبر هايس
  ام، بود.هکرد انتخابرا  موضوع این چرا که
 
  

  سازمانی - کارآفرینی
  
 دپرسیدن سؤال یک که این ضمند. داشتن سؤال تا چندنامه پایان از و دپرسیدنمی کلی سؤاالت بیشـتر  ،بود خوبی خیلی فضـاي  -

 هم و دبودن مسن داساتی هم یعنی ،بود خوب خیلی اساتید چیدمان .شدمی تعریف انگلیسی به باید که بود بازاریابی تخصـصـی   که
    .جوان اساتید
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  عمومی – کارآفرینی

  
  .کار و کسب و کارآفرینی و کارآفرین تعریف با رابطه در زبان. 1
  .مبانی هم ،نظریه هم ،سازمانی رفتار هم د،پرسیدن سؤالیک  درسی حوزه هر از. 2
  بود. صمیمی و خوب بسیار جو. 3

  د.کشنمی چالش به را شما وگرنه ویید،بگ رك دانیدنمی را جواب اگه فقط
  
  

   مشاوره
    
  نتواند پاسخ بدهد. کسیکه  پرسیدمی تیسؤاال پورنورانی دکتر .کشید طول ساعتنیم از کمترمصاحبه  -
  
 لیخی .دزدنمی صدارا  نفر چهار مرحله هر در استاد شـش  .نداشـت  مصـاحبه  به شـباهتی  جلسـه  اما .بودم آرام و آماده کامالً من -

   .نداشترا  خودش ابراز فرصت کسهیچ و بود کلی
. نشد رسیدهپ کسهیچ از هزینه مینأت یا اول انتخاب مثل دیگري یاتگونه جزئ هر یا و تحصـیل  انگیزه و نامهپایان از سـؤالی  هیچ
    .انددهنبو شکل این بهدیگر  هايگروهو فهمیدم  کردم تحقیق منالبته 

  
 يمتیازا هیچ شغلی سـوابق  ند.کردمی چکرا  مدارك خانمیک  ی کهاتاقبه  رفتیم بعد و  زدندصـدا می اسـامی را   تا چند تا چند -

  قابل قبول نیست. 6که گفتند زیر  داشتم آیلتس من هم زبان مدرك .نداشت
 هرشت و گفتیم که کردیم معرفی ان راخودم ترتیب به .زد صدا نفر را 4 و مدآ آقایییک  .شدیم منتظر و سـالن یک  داخل رفتیم بعد

  ایم.شده التحصیلفارغ هادانشگاه ماز کدا و مان چیستارشد و کارشناسی
    د.پرسیدن سؤالیک  و هر کدام بودند استاد تا 6 .چیست شما نظر دگفتن بقیه به و دپرسیدن اول نفر از سؤالیک  بعد

  بدهند.   توضیح و بگویند معنی آن را خواست بقیه از و پرسید انگلیسی کلمهیک  هم خانمیک 
ــفیع دکتر ــؤالیک  هم آباديش ــید س ــت کلمهیک  فقط جوابش گفتمی مرتبو  نبود بلد کسهیچ که پرس م ه. اصــالً هس
  هایمان را ندیدند.نامهپایان

  
 دیگر تاداس سه و حسـینیان  دکتر ،زارعی دکتر ،آباديفیعشـ  دکتر .مدآ مبهم نظرم به فضـا  .مصـاحبه  جز بود شـبیه  چیز همه به -

  .نشناختم که بودند



 

 

 

  بخش سوم:
  تجربیات داوطلبان
 گروه علوم پایه
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  ریاضی

    
  توصیه براي دوستان رشته ریاضی: -
  .دیکشنمی طول بیشتر دقیقه 10 همصاحب زمان حداکثر باشید، نداشته را مصاحبه جلسه استرس عنوان هیچ به دوستان -1
 موضوعات شده، اخذ هايرتبه ارشد،نامه پایان گرفته،صـورت  پژوهشـی  کارهاي حصـیل، ت ادامه انگیزه مورد در عنوان هیچ به -2

  .دشمی پرسیده علمی سؤاالت فقط شد،نمی سؤال ... و دکتري تز جهت پیشنهادي
 احتمال بود، 50-40 باالي رتبه که صورتی در کهاست  این توجه قابل نکته و است شدهکسب رتبه قضاوتشان مبناي اسـاتید  -3

 سؤاالتی هترب هايرتبهاز  اما د،شمی پرسیده یواضح و راحت سؤاالت خیلی خوب نبود، کم بود. اگر رتبه تحقیقات علوم قبولی در
  .هیمبد جواب انیمنتو کهبود  نیتاین  بهانگار  و بود کجا آن خذمأ و منبع نیست معلوم که دشمی پرسیده

خود  یعلم هسابق از نتیجه در بودیم، دیگري اساتید سؤاالت به پاسخ مشغول ،اتیداس از تعدادي توسط رزومه بررسـی  هنگام در -4
  .کنید ایالیت، هکنند توجه آن به اساتید هست نیاز که ی وجود داردمهم نکات تانرزومه دراگر  بنابراین .کنید دفاع توانستیمنمی

 دروسی از نامهیهتوص و کتاب مقاالت، ارائه از بنابراین .درکمی ایجاد بیشتري دردسر نداشتیم، تسلط آن به که مسـتنداتی  ارائه -5
    .نمایید پرهیز موکداً … و تدریس سابقه ندارید، تسلط که
 یمحدودیت سؤاالت طراحی در چون است، بوده چه سؤاالت نپرسید مدام ،شوندمی خارج جلسـه  از که دوسـتانی  از کنید سـعی  -6

  .نیستید بلد را موضوعی که شودمی وارد شما به استرس این فقط و نداشت وجود
 متن را باید چون و استرس خاطر به ،زدم درصد 40 به نزدیک کنکور در و است خوب زبانم که این با انگلیسـی  متن ترجمه در -7

 به توجه با دنانخو بلند درهنگام( .بودند نخواسته زباناصالً  نامطلوب هايرتبه از ولی ،کنم ترجمه خوب نسـتم انتو خواندم،می بلند
 ترساس با متن روي مجدد برگشتن و ندارد وجود همزمان ترجمه امکان بخوانید درست کنیدمی تالش که این و مصـاحبه  فضـاي 

  .است همزمان ترجمه و تخصصی متون بلندخوانی تمرین کار بهترین) کرد نخواهد چندانی کمک باال
 ارند،د خوبی رزومه و رتبه که دوستانی مخصوصاً ندهید، دست از را خود کنترل تخصصی االتسـؤ  به پاسـخ  عدم صـورت  در -8

 ؤالس خوب هايرتبه از .نیست نگرانی جاياصالً  و گیرددربرمی را کل نمره و مصـاحبه  نمره از بخشـی  فقط علمی سـؤاالت  زیرا
 درازي راه پژوهش و دانش کسب زمینه در ولی هستی، قبول جا این که درست است کنند ثابت ایشان به که دپرسـیدن می سـخت 

 اندوســت دیگر از قدرآن من مصــاحبه ســؤاالت چرا گفتم اســاتید از یکی به مصــاحبه از بعد خودم .نباش مغرور خودت به و داري
  ».نباش نگران جاهمین قبولی که شما« گفتند ایشان ،بود ترتخصصی و رتسخت

 میعل مصاحبه بیشتر رزومه لسـه ج در بپردازید، ددهمی آرامش ه شـما ب که کارهایی به روحی نظر از مصـاحبه  از قبل روزهاي -9
  .نباشید بلد که شودسؤاالتی پرسیده می چون .هستید االن که چیزيآن  تا مهم است شما
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 محض ریاضی

  
 رشدما و نسلیسا چون کردم احساس ند. منپرسـیدن اصـالً   ماهنامپایان از ، اماتخصـصـی   مالًسـختی بود، کا  مصـاحبه  نظرم به -

 دقیقه 25 منمصاحبه  ولی ،کشیدمی طول دقیقه 10 حدود اکثریت براي به چالش کشیدند، چون خیلی بودم دولتی خوب دانشگاه
  .کردم ترجمه و ندماخو د کهدادن هم تخصصی متن کشید. یک طول

  
  

  آنالیز -محض ریاضی
  
 هم بانزسؤال کردند.  تخصصی دروس و نامهپایان از بودند. خوردبرخوش اساتیدراحت بود.  خیلی .باشید نداشـته  اسـترس  واقعاً -

 خیلی سراسري دانشگاه مصاحبه به نسبت مجموع در ولی. کشید طول بیشتر هم کمی شایدو  دقیقه بیست من مصاحبهپرسیدند. 
 ي؟شــد چند نامهکه پایان دپرسـیدن  از من فقط .ریزنمرات و ارشـد  مدرك حتی د،نخواسـتن  مدرکی هیچ من ازاصـالً   .بود ترسـاده 
  د و گفتند به سالمت.انداختن نگاهی و دارم مقاله که هم اضافه کردم خودم

  
 ؤالس ماهنامپایان از من از د.شـ می رفع اسـاتید  خوب برخورد با بود، هم اسـترسـی   ترینکوچک راگ .بود عالی مصـاحبه  فضـاي  -

بود. براي زبان هم  خوب چیز همه ،نباشــید نگراناصـالً   د.ســیدنپرمی همرا  اصــطالحات و درســی تســؤاال همچنین ،دپرسـیدن 
 پرسیدند.اصطالحات تخصصی زراعت را می

 

 کالً و انگلیسی زبان به نخودتا معرفی و مطرح شـد نامه پایان از بیشـتر  سـؤاالت  حاکم بود. ايصـمیمانه  و خوب خیلی فضـاي  -
  در مقطع دکتري چیست. هدف و انگیزه شما از تحصیل بود که بدانند این ناهدفش

  
  

  کاربردي ریاضی
  
  هاي تألیفی بود.کتاب و مقاالت دریافتو  غیرتخصصی طور به نامهپایان از سؤال یک حد در مصاحبه -

 کهموضوع بود  این حول نسؤاالتشا عمدهکشید.  طول دقیقه 15 حدود مصاحبه کلپرسیدند.  گرایش با مرتبط علمی سـؤال  چند
 .نکردي انتخاب اولرا  تهران هايدانشگاه چرا که این و نه یا هستی شاغل و کنیمی مینتأ کجا از را تحصیل هزینه
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  شناسیزمین

    
  کنم. ترجمه هم دادند که زبان متن سؤال شد و نامهپایان از .پرسیدند زیاد متفرقهسؤاالت  -
  
  

  سلولی مولکولی -شناسی زیست
    
، شد من نوبت ظهر 1 ساعتگرفتند.  مصاحبه نفر 5 از فقط ظهر 12 تا صـبح  7 سـاعت  از. ودب اتاق در  نیم و سـاعت  1 نفر هر -

 مقاله ندفتگند. گرفت هایم رادرصد پرینت فقط سـریع  داخل اتاق، رفتم وقتیکنند.  تمام نداسـت وخمی سـریع  بود و نناهارشـا  وقت
 جلوي چشمم برایم منفی گذاشتند. .نه گفتم ؟داري

 داري؟ گفتم نه و منفی دادند. یپژوهش ند روزمهگفت

 ماهنامپایان از يدیگراستاد  .نبود وقتو  بود شـده  دیر .نداشـت  هم خودم رشـته  به ربطیند که سـنجید  را من سـؤال  یک فقط با
 .متما و ندپرسید از من جدول از ماريآ سؤالیک  نتایج صفحه ند و فقط ازنکرد نگاه ام راهنامپایان موضوع اصالًپرسید. 

و روان شروع  ، سلیسمتوضیح بده. چون از قبل آماده کرده بود انگلیسی زبان به هدفت از تحصـیل در مقطع دکتري را  ندتگف دبع
ید است، ناگهان یکی از اسات جامعه به خدمت نهایت در دکتري ازبه حرف زدن کردم، اما وقتی به قسـمتی رسیدم که گفتم هدفم  

 خب .ستنی بیهوده جامعه به خدمت« گفتم .شد سـرازیر  اشـکم  لحظهدیگر آن  ».!تسـ ا هخیلی بیهود هدفت ،خانوم بسـه «ند گفت
  »چیه؟ هدفم بگم
 گذاشتند. منفی بازو  نه گفتم، زبان مدرك ندگفت

را  وسترپ چیه؟ پوستر .درسته پستر«ند گفت . یکی از اسـاتید دارم داخلی پوسـتر  تا 2و  خارجی پوسـتر  تا 4 گفتم داري پوسـتر  ندگفت
  ».گینمی درست شما ببخشید چشم« گفتم». پستر بگو .چسبوننمی نیماش پشت

 بلد مایدند، اپرس من از مولکولی سـلولی  سـؤال یک ام، و بعد ارشـدم سـؤال کردند و من گفتم ژنتیک خوانده   از من در مورد رشـته 
همان  عدب». ندارم ذهن حضور د،ببخشی« گفتمآمادگی داشتم.  خودم رشته براي چون .مهبد جوابرا  مولکولی سلولی سؤال نبودم

 .نه گفتم ،»نه؟ نیستی بلد«ند گفتند و خوردمی میوه همزماناستاد داشتند 

  
  

  میکروبیولوژي
    
 ترک. دزرگر دکتر و کارگر دکتر ،اخوان دکتر ،مهرابیان دکتر ،نژادسـتاري  دکتر اسـتاد بودند،  تا 5 .داشــت خوبی فضــاي مصـاحبه  -

را  تیازهاام اخوان دکتر و ناعتبارشــا میزان و ســمینار گواهی و مقاالت کارگر و زرگر دکتر کردند.می بررســیرا نامه پایان مهرابیان
  کنیم. ترجمه و انیمبخو تا ادنددمی انگلیسی متنیک  نژادستاري دکتر و دادندمی
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 الکتوز ،اپران ،ازت چرخه از د،بودن کرده سؤال همه از معموالً هابیوتیکآنتی از .کردندمی تخصصی سؤاالت پرسیدن به شروع بعد
 تا دو گروه ره هايبیوتیکآنتی از یدکن ســعیو ... .  ســالمونال کوالي اي هايپاتوژن ،باکتریوفاژ ،ویروئید ،پریون ،هاترنســپوزون

، آنتاگونیسم و یسمسینرژ يبرا هاییمثال طورهمین و اسیدنوکلئیک و پروتئین يغشا دیواره سنتز مهارکننده مثالً د،باشـی  بلد مثال
    آنتاگومیسم. کلرامفنیکل و سیلینآمپی و هستند سینرژیسم آمینوگلیکوزیدها و هابتاالکتام ثالًم

 چرا اي ودهچرا به مصاحبه آم که دبودن کرده ناامید ها رابعضی .باشید مسلط جلسـه  به و باشـید  نداشـته  اسـترس  کنید سـعی  فقط
 از ،اشیدب مسلط همنامه پایان به ضمن رمصـاحبه خوبی نداشتند. د اصـالً   و ه بودندشـد  ناراحت یلیخ ها همآن .نیسـتی  بلد چیزي
  ند.  دار امتیاز همه ،ببرید حتماً دارید که هم ايمقاله رد. هبودن کرده سؤال هابعضی

  
 حصیلت محل ارشـد،  معدل کنگره، الت،مقا تعداد اول) ... و کارگر دکتر ،مهرابیان دکتر ،اخوان دکتر( دبودن نفر پنج مصـاحبه در  -

 مقاوم هايباکتري ار، سی پی تایپینگ، فاژ هاباکتري ژنتیک بیشتر ،دپرسیدن ممقاالت ونامه پایان از سؤال تا چند .دپرسیدنرا  ارشـد 
 خیلی نشادخوربر .بود استرسی بدون فضـاي  خیلی .انگلیسـی  متن ترجمه و سـلولی  خارج به سـلولی  داخل آنزیم تبدیل اشـعه،  به

 .بود عالی و محترمانه

  
  ان مهم بود.برایش مقاله و علمیسؤاالت  فقط د،نپرسیدننامه پایان من از .کردندمی مصاحبه میکروبیولوژي رشتهدر  تو نفر 5 -
  
 

  شیمی آلی
      
 النس به نفر ده هر عدب .شد نوبتم زود هم من .کردند اعالم بلندگو ازرا  اسامی و شد شروع مصاحبه صـبح  هشـت  سـاعت  سأر -

 دکتر نم کنندهمصــاحبه تیم .بودم اول نفر هم باز من ،کنند ندایماصــ تا شــدیم منتظر مجدداً و شــدیم منتقل بخش یک انتظار
 از .دشــ اســترس بدون من براي محیط که بودند مهربان قدرنآ ،من اولیه اندك اســترس وجود با که بودند بدري دکتر و عزیزیان

 لیآ و هتروســیکل درس از درســی ســؤال تا چند من از و کردند مطالعهرا  ماهرزوم .شــد ســؤال چندین ماهنامنپایا مورد در من
 چون .اندبد وسیکلهتر حتماً باید لیآ شیمیدان یک که دگفتن و باشـیم  بلد هتروسـیکل  که بود مهم نبرایشـا  .پرسـیدند  پیشـرفته 

ــتم زبان مدرك ــؤال یک ،داش ــاده س ــ س ــیدند.کوتاه زبان انگلیس ــیدن NMR من از ی پرس نامه پایان در ترکیباتم چون د،نپرس
 هست يچیز دو نفسهاعتمادب و هوش کنممی وريیادآ و داشت خوبی فضاي خیلی من مصاحبه .نداشتم طیف و بود شدهشـناخته 

 نهایت اب دهید،می وابیج مصــاحبه جلســه در اگر .نبازیدرا  نخودتا ،نیســتید بلد چیزي راگ .یدهبد ننشــا جلســه این در باید که
  .باشید نداشته جواب در تردید و یدهبد جواب اطمینان

  
ها و ... هیچ چیز را چک نکردند. فقط پرینت درصــدهاي کنکورم را هاي کارگاهنامه، گواهیرا اصــالً نگاه نکردند، توصــیه رزومه -

  چک کردند.
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  ي آزمون را هم چک نکردند.از مدارك را چک نکردند، درصدها یک در مصاحبه من هم هیچ -
  
ــاحبه - ــاحبه خرآ روز من آزمون بدون مص ــیمی هايمص ــاحبه براي که افرادي اًطبیعت و بود آلی ش  و دندبو کمتر مدندآمی مص

 آقا کی و جوان نســبتاً مخان دو من ازشــدیم.  رهنمون اتاق یک به و صــدایمان زدند سـریع  هم زبا اما. بود ترخلوت خیلی بنابراین
 از من .پرسـیدند نامه پایان همان اليالبه در داشــتند هم درســی ســؤال چه نآ هر و پرسـیدند نامه پایان از فقط. دگرفتن بهمصـاح 
را  ولشا خط دو گفتند و دادند آلی شیمی انگلیسی مقاله یک. خواستندرا  ارشـدم  کارشـناسـی   مدرك اصـل  و مقاله و زبان مدرك
 .کن ترجمه

 پرسیدند،یم درسی سؤال حتما افتادم زمونآ با روز که اتاقی مثل هااتاق از بعضی. باشی افتاده اتاقم کدا و کجا دارد بسـتگی  کالً
وضعیت کلی شما را  خواهندمی اساتید و هستند پایهمشـخصـی از مباحث    هايسـؤال ، درسـی  هايسـؤال  !نه هااتاق بعضـی  ولی

 چه ویرید ي بگدکتر قرار است مدرك شما. نبازیدرا  ناخودت. شیدبا داشته نفسهاعتمادب که اسـت  این هسـت  مهمنکته  .بسـنجند 
 حین در نزد گول ،نتانامهپایان زیر سؤال بردن ،هاسؤالیده کردن پیچ از پس. باشـید  دانشـگاه اسـتاد   یک قالب در آینده در بسـا 

 و نتاخود به. ستا وانشـناسی ر جلسـه  یک د،باشـ  علمی جلسـه  یک که این از بیش جلسـه  این. نترسـید  هاسـؤال  به دادن جواب
  .نکنید فراموشرا  خدا به توکل و کنید اعتماد نهایتاخوانده

  
 که این رغمعلی و کن ثابت ندتگفمی ،بود بدیهی من براي د. موضوعکردنمی پیچسؤالسـر یک موضوع،   قدر این اچر نمدانمی -

 دیگر! راهیک  از ندفتگمی ،دادممی جواب

  
  

  شیمی تجزیه
    
ــ - ــتاد آقا در اتاق دیگر تا دوبود،  تحقیقات علوم پایه علوم واحد سرئی که بود نفر یک فقط اتاق یک ،بود اتاق هس  اقدر ات و اس
 هم یهمایش مقاالت به د وپرسیدنمی مقاالت از یددشمی که اتاق وارد همه از اول ،اسـتاد خانم  یک اسـتاد خانم بودند.  تا دو خرآ

 خیلی .نامهپایان بعد د ودادن 5/3 ،ودمب 83/16 که من به 5 از .داشــت نمره د که آن همپرســیدنرا  ارشــد معدل بعد د.دادنمی نمره
  .بود وبخ فضاي کالً د.پرسیدن انگلیسی به هم نامهپایان و نخودما معرفیاز  .داشت نمرههم  بیانم فن حتی پرسیدند. دقیق

  
 و بریدمی ککوچ هايمستطیل بهرا  A4 کاغذیک و  بود نشسته آقایک . بود پایین سـطح  و ابتدایی کامالً دهینوبت سـیسـتم   -

 .داخل درفتنمی )رشته هر از( نفر ده هر و زدمی مهریک  و نوشتمیرا  اسم شما بعد

 هر د.شدن یمتقس گروه سه این بین داشتند، مصاحبه روزآن  که کسـانی  بود. مصـاحبه  گروه تا سـه  تجزیه رايب رفتیدمی که داخل
ود، اســم ب شـده  تعیین گروهآن  براي کهفهرسـتی   روي از و آمدمی بیرون اسـاتید  از یکیبود.  شــده تشـکیل اســتاد  سـه  از روهگ
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ــما بنابراین خواند.می ــتیدنمی ش ــاتید  دیگر  گروهیک  پیش توانس ــت اس ــما از قبل دس ــاحبه بروید، چون فرم ارزیابی ش براي مص
 مشخصی بود.

 شد، نه مثل دفاع.سؤال می وضیحاتدر حد تنامه پایان از کالً

 ه است.شد چند معدلت پرسیدن فقط د ونخواستن ریزنمرات من از

 .دشناختن را من مشاوراستاد  و داوراستاد  اتفاقاً و دداشتن خوبی برخورد من کنندهمصاحبه گروه

 .بود شدهشناخته کامالً نشابرای نامهتوصیه نویسندهاستاد  که این با خورد،نمی درد به اما ،داشتم نامهتوصیه

 دادند.می پس را چیز همه و گرفتندنمی تحویل چیزي هیچ

 از انرداشتشب و بخوانند تا دبودن داده مقاله یکدیگر  افراد به شنیدم اما ،کنم صـحبت  خودم مورد در انگلیسـی  به دخواسـتن  من از
 بگویند. را مقاله

 کرد.می تغییر برخورد روند و هاکنندهمصاحبه تاررف لحظه هر و نبود جریان در ثابتی روند کالً

  .دادم توضیح هاآزمایش از یکی انجام نحوه درمورد فقط و نشد پرسیده از من درسی سؤال
  
 طورچه انتزبام را گفتم و پرسیدند که نامهپایان کیدهدقیقه بیشتر طول نکشید. چ 5ام د. مصاحبهنپرسیدن تخصصی سؤال من از -

  .نه گفتمیا نه؟ که من  سیمبپر است و
  
 واحد از شد. دو استادمی مصـاحبه  به دعوت بود حاضـر  کس هر .کردندمی اعالم بود ندسـتشـا   که هاییفرم روي ازرا  اسـامی  -

  .  شناختمنمیرا  بقیه .بود دانشکده شیمی گروه مدیر یکی بودند که مرکز تهران
  
 بغای نفر 3 نفر 5 هر از حدوداً مویبگ نماتومی. شدمی ندهاخو اسامی دهپرون شـماره  ترتیب به و شـد  شـروع  صـبح  8 مصـاحبه  -

 متوجه طوراین ،کردمی بررسیرا  سوابق نفریک  .بود یاحترام با و خوب فضاي .بودند نشسته مجزا اتاق 3 در نفره 3 تیم 3 .بودند
 ونامه پایان حول بیشتر هاسؤال .داشت یتاهم نابرایش لیفأت و ترجمه و زبان به تسـلط  حتی و زبان مدرك و ISI مقالهکه  شـدم 

  .  کشید طول دقیقه 20 هم حدوداً .بود پایه تخصصی درس چند
نامه پایان از .شد پرسیده 2 تجزیه. ام پی پی محلول تهیه طرز و یاتئجز با فیشر کارل به راجع: پرسیدند که تخصـصـی   سـؤاالت 

  است بوده هچنامه نپایا از هدفت مثالً پرسیده شد، کلی سؤاالت هم
  
 یکل. بیرون مدمآ و دادم توضــیح ام راهنامپایان ،دادم م رامدارک آمدم. بیرون هم زود و من به اتاقی رفتم که جو خوبی نداشــت -

 پرسیده بودند.دیگر  هايبچه از اما. علمی سؤالیک  از دریغ ، امامه بودخواند درس

  
  



 44                                                                                                                                                        گروه علوم پایه                    

 آزمون دکتري سایت تخصصینخستین وبدي تست؛ اچپی   

 

  
  فیزیک

    
  پرسیدند.می زبان هم بعد و سؤال کردند ارشد تخصصی هايدرس و نامهپایان از خیلی .بود سنگینفضا  کل در -
  
اساتید  .شناختمنمی من که بودند جوان آقايیک  و مخان تا 2 و الهی دکتر ،درانیان دکتر ،نویسقرآن دکتر کنندهمصاحبه اسـاتید  -

 بعد .ياهکرد چه دهب توضیح دگفتن یعنی .دپرسـیدن  هنامایانپ از اول بودند. عالی نویسقرآن دکتر ولی .جوان خیلی سـختگیر بودند 
 و نمابخوه ک ددادن هم متن. یک بود راحتی سؤاالت د کهپرسیدن پالسما از بیشتر من از .ندپرسیدمی سـؤال یک  یک از اسـاتید  هر

    .بود خوبی يفضا که من براي کل در .بود نآن هم آسا که کنم ترجمه
  .بودند مدهنیا نفر 4 کل در کنم رفک .بود کم هم غایبین تعداد
 .دنکردن ی سؤالاز کساصالً  که پایه دروس از بودند. پرسیدهخیلی کلی  اهبعضـی  از البته .دنپرسـیدن  چیزي د، اماکردن هنگارا  مقاله

  د.پرسیدنمی دینامیک و کوانتوم از ارشد هم دروساز 
  



 

 

  
  بخش چهارم:

  داوطلبانبیات تجر
  گروه فنی و مهندسی
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  برقمهندسی 

  
  

  الکترونیک -برق مهندسی 
  
ر مجموع زاده بودند. دکنم دکتر تركکننده حضور داشتند، استاد دیگري هم بود که فکر میدکتر مروج در جمع اسـاتید مصاحبه  -
  بود.  vlsiو ديهانیمه ،نور، نالوگآ همه کاري حوزهنامه و مقاالت سؤاالت کردند. استاد در مصاحبه بودند. از پایان 6

 در که این توضــیحو  نامهپایان چکیده تحصــیل در مقطع دکتري، از هدف، خود معرفی :پرسـیدند میرا  موارد این از یکیزبان هم 
  خواهی روي چه موضوعی کار کنی.دکتري می

  
  ناختم حضور داشتند.شو دو استاد دیگر که نمی رزاقیان دکتر، فایز دکتر، درویش دکتربودند.  کنندهمصاحبه نفر 5 -

  .کردند بررسیرا  ریزنمرات و قبولی کارنامه، مقاله، نامهپایان
  خواندن. يدکتر از هدف، خود معرفی، نامهپایان چکیده شد:میپرسیده  انگلیسی به مورد سه این از یکی

 

  به نکات زیر توجه داشته باشید: -
 شوید. آشنا فضا با و باشید داشته يکمتر استرس تا کمی زودتر در محل مصاحبه حاضر شوید -1

 جا نگذارید. چیزي تا دهید قرار بودن مهم ترتیب به ار نتامدارک تمامی -2

وش کردند که فرامقدر تندتند سؤال میپرسیدند. آنمیز نشـسـته بودند و دائم سؤال می   یک دور نفر 6 حدوددر مصـاحبه من   -3
  .باشی مسلط تاهنامپایان يرو بایدشده دارم. کردم بگویم مقاله سابمیت

  .گفتم امنامهپایان از مه من .کن صحبت داري دوست زيچی هر درباره دگفتن من به انگلیسی سؤالبراي  -4
  .بود مهم برایشان هم ارشد هاينمره

  .کجاست اولم انتخاب که پرسیدند من از که این ضمن
  .بدهید انجام را خود تالش تمام شما شود،نمی یا شودمی یا .کنید توکل خدا به و باشید نداشته استرس

  
هایم مقاله گواهی فقط کرد،می سؤال يدیگر ،دادممی جواب را یکی سؤال داشتم من .نبودم راضی اساتید برخورد طرز ازاصـالً   -
 اهقتو خیلی و کردند الســؤ نامهپایان از خیلید. ندیدناصــالً  هم را تدریســم ســابقه د.نخواســتن را مقاالت خوداصــالً  و دیدند را

    .کنندمی صحبت کنایه با دارند کردممی احساس
  
  د.نکردمی ار کار این زمان خاطرهب کنممی فکر، خواسترا  مدارك دیگر از اساتید یکی دادممی جواب زمانی که داشتم من هم -
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 ناایش ،گفتممی هر چه سؤال درمورد یک اما مدادمی پاسخ من .پرسید سـؤال  و کرد بحث نامهپایان روي خیلی اسـاتید  از یکی -
 بعد .کنمیم برداشت اشتباه کردممی فکر دائم .کردمنمی دركاصالً  من که ندپرسید سؤال یک بعد. شـد نمی متوجهبنده را  منظور

ــادگی این به چیز که این از ،کردم فکر و بیرون آمدم که ــتانتو را س ــخ مبود هنس  ياهمقاله من .خوردم حرص خیلی مهبد پاس
 ســریع روي میز من هم هاي مقاالتم را خواســت.گواهی یکی از اســاتید ،کردممی بحث داشــتم که همزمان .داشــتم کنفرانســی

 حتی من که بود سریع زچی همه قدرآن .دنپرسیدن اصالً چیزي اما د،یدند مروج دکتر و ناایش .دادم ادامه را بحث دوباره و گذاشـتم 
 عدلتم چرا« ندگفت اما ،نیســت بد معدلم مناســت!  خودم جلوي دوباره دیدم فقط ،نه یا چرخید افراد بین اهگواهی نشــدم متوجه
ــتان بقیه گویا به البته، »؟پایینه ــابقه گفتم. نده بودگفت هم دوس ــت نیازي گفتند ، کهدارم تدریس س  هايدوره نامهواهیگ! نیس

   شود. تموم جلسه زودتر خواهندمی ردمکمی احساس من ندارد. اينمره گفتندرا هم  تخصصی
  
  ها نمره نداشتند.و کارگاه هادوره .بود مقاله و زبان ،داشت نمره که یشدند، چیزهایمی رد سریع زمان خاطره ب -
  .کرد اهنگ را هامقاله فقط درویش . دکترسیدپر امنامهایانپ از سؤال تا چند مروجفقط دکتر  من از
  
  مهم بود. مباحث بر تسلط چگونگینیز  و مهم نامهپایان و کتاب لیفتأ و همقال و معدلبیشتر  -
  
ســپس  .کنی کار وي چه موضــوعیر یهخوامی دفتند. بعد گرســیدنپ امنامهایانپ از ســؤال ند. چبود خوب خیلی اســاتید برخورد -

ي مروج هایم را به آقای دو تا از مقالهخواسـتند کمی انگلیسـی صحبت کنم. آقاي درویش در مورد داشتن مقاله سؤال کردند و یک  
  نشان دادند.

  
  

   قدرت - برقمهندسی 
  
شاید  و پرسیدندی میمتنوع تبود. سؤاال ماشـین  هاآن عالقه یا تخصـص کردند. می مصـاحبه  بود خانم هاآناز  یکی که نفر 4 -

ها هم و ثبت اختراع هم سؤال کردند. به بعضی . درمورد مقاله، کتاب، مدرك زباننبودمطالعات قبلی هم پاسـخگوي همه سؤاالت  
  شان توضیح دهند.نامهگفته شده بود که چند دقیقه به انگلیسی درمورد پایان

  
  .نبود غایب هم نفر و حتی یک بودندآمده  همه مصاحبه براي -
  :بود زیر ترتیب بهسؤاالت  اکثراً .بودند خوبی اساتید انصافاًشد. هاي داوطلب مطرح میمنديعالقه طبق برها سؤال اما

ــنکرون ژنراتور درجه انرژي، تبدیل تابع الگرانژ، تبدیل گذاري،خازن از منظور الکتریکی، مدار پارك، تبدیل  و ارگماند حالت در س
 خواسـتند  قطف نامهپایان درمورد .پرسـیدند  facts ادوات و دینامیک از ماهعالق طبق بر من از .گذرا حالت و راکتیو توان دینامیکی،

  .نشوم جزئیات وارد و بدهم مختصري توضیح که
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 قاطعیت با همه را شدي؟ اول هاجشنواره در هسـتی؟  کشـوري  نخبه داري؟...  و اختراع ثبت زبان، مدرك که پرسـیدند  من از بعد
  ریف کرد.و از من بابت صداقت و قاطعیتم تع مدآ خوشش صداقتم از خیلی کنندهمصاحبهیکی از اساتید  .خیر گفتم

 را توضیح دادم امبیوگرافی درصد 50 تا صفر از کردم شروع بگویم. من هم انگلیسـی  به ار خودم بیوگرافی که ندخواسـت  از من بعد
 نگلیسیا چکیده که خواسـت  من ازدیگر  کنندهمصـاحبه  یک بعدکه اسـاتید ابراز رضـایت کردند و خواسـتند که دیگر ادامه ندهم.    

  .کنم ترجمه الفظیتحت صورتهب برایشان را جمله دو که هم گفتند بعد ویم.را بگ ماهنامپایان
 کجاها که این مورد در من از .دادند نمره کنم فکر و نپرســیدند خاصــی تســؤاال و زدیم حرف هم با مهایمقاله مورد در ســپس
 مدرسه ای دانشـگاه  طرح از تقدیرهایی لوح خودم با حتی ،دادم جواب من هم و دپرسـیدن نیز ) مهسـت  التدریسحق( کنممی تدریس

 ارجخ امتحانی و درسی حالت از را جلسه هست، من دست مصاحبه جلسه دیدم که بعددادند.  نمره باز و دادم نانشو نشا بودم برده
  .زدیم حرف روزمره لمسائ مورد در و حاشیه سمت به کشیدم و کردم

  
  

  مخابرات -برق مهندسی 
  
  .بود خوب خیلی اساتید برخورد. نمابخو آن يرو از که ددادنهم  انگلیسی متن د. یکرسیدنپ سؤال نامهپایان از -
  
  

  کنترل -برقمهندسی 
  
  بودند. حائري دکتر و جاهدمطلق دکتر شناختممی من که اساتیدي -

  ند.پرسید ضوعمو این انتخاب دلیل و نامهچیست؟ بعد در مورد پایان الپالس تبدیل که این اول :دپرسیدن که یسؤاالت
  پرسیدند.می زبان سؤال ،دارم گفتی مدرك زبانمیاگر هم سؤال شد و  زبان مدرك و مقاالت تعداداز 
   .بود عالی و صمیمانه فضا لیخی
  
  

  مهندسی شیمی
    
 د.اوردننی مقاله و زبان از اسمی .دادم جواب خوب که دپرسیدننامه پایان از سؤال چند .بود خوب خیلی شیمی مهندسـی  صـاحبه م -

  .ندارم ذهن حضور گفتم که دپرسیدن هم ریاضی سؤال یک
 که این به توجه با .شد پرسیده سؤال 3 ای 2 هم امنامهپایان از د.کردن سـؤال را  امرتبه بنده از فقط ،بود خوب خیلی اسـاتید  برخورد

 خودم چون، آن هم ریاضی درباره سؤال کی فقط تخصصی .دنپرسیدن سؤالیاصـالً   ،دارمرا  زادآ دانشـگاه  تدریس سـابقه  سـال  1
  .وارد هستم خوب ریاضیبه  گفتم
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  .نسبحیدري دکترو  ارجمند دکتر، زادهپهلوان دکتر، نصرجعفري دکترحاضر در جلسه مصاحبه:  اساتید نام -
  بدهید. مصاحبه دیوبر ستیدناتونمی 8 ساعت براي مصاحبه تعیین شده بود، 11 ساعت اگر یعنی شد، برگزار ساعت سر مصاحبه

  گرفتند.میرا  رزومه مدارك ونامه پایاناتاق،  داخل رفتن به زدند و بعد ازمی اسامی داوطلبان را صدا
  پرسید.می فنی و جزئی ؤاالتوارد بود، س موضوع هر استادي که به بعدو  بده توضیح نامهپایان مورد در گفتندبعد می

  شد.تیم سؤال پرسیده میکه همراه داش رزومههاي از تمام بخش
  شد.داشتیم، در رابطه با دروسی که تدریس کرده بودیم سؤال می تدریس سابقهاگر 

  هیچ. که نه اگر شد،می پرسیده سؤالیم، داشت مدرك اگه .باشی سطحی چه در بستگی داشت که هم زباندرمورد 
  بودند. برخوردخوش بسیار اساتیدو  بود خوبی جو کالً
  .باشید مسلط کنیدمی قید رزومه در و کنیدمی ادعا که چیزي هر و تاننامهپایانبر  فقط

  
ــتاد  تا 4 - ــاحبهاس ــناختمرا  زادهپهلوان و ارجمند دکتر یعنی دو تا را من که بود کنندهمص ــاتید رفتار .ش  دکتر .دبو خوب واقعاً اس

 .مبگویرا  کار روش دقیقه چنددر  که وضــیح دهم و خواســتندام تنامهپایان درباره دخواســتن از من .کرد بررســیرا  مدارك ارجمند
 ربوطم حثامب درباره تخصصی سؤال یک ،بود ارشدم راهنماياسـتاد   زادهپهلوان دکتر خود چون بعد د،پرسـیدن  زبان مدرك درباره

 موشمی بولق که پرسیدم من هم آخر در .بود خوبی جلسه بسیار خالصه و ددیدن که داشتم هم تدریس سابقه .پرسـید نامه پایان به
  .قبولی دگفتن همه که نه یا
  
 سؤاالت که آمدمی پیش کم خیلی و برایشان مهم است علمی سـوابق  و کنندمی سـؤال نامه پایان از بیشـتر  نگیرید سـخت  زیاد -

  .نکنید وارد استرس نخودتا بهاصالً  کنید سعی د.بپرسن درسی
  
  

  صنایعمهندسی 
  
  

 ماسیوناتو -صنایع مهندسی 
  
ــاتید را  من .دیگر اتاقبه  نفر 10د و رفتن اتاق به یک نفر 10 - ــدم. اس ــناختمنمی زیاد به عنوان نفر پنجم وارد اتاق ش  ولی ،ش

 .رشیدي و موحدي دکتردیگر  اتاق، بودند سقایی دکتر اتاق یک .دارند فرق هادیروزي با گفتندمی

 

 .  داري هچ پرسیدن فقط و نکردند هم نگاه اصالً را مدارك من براي -
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 ســوابق از وي.بر کجا بود خودت با انتخاب که بود اتاق دو .بودند آمده نفر 20 حدوداً ،داشــتندمی حضــور باید که نفري 25 از -
  سؤال کردند.  نامهع به پایانراج، پرسیدند شخصی اطالعات و تحصیلی

ــؤاالت را از همه می ــیدند: در رابطه با این س ــته این چرا که اینینده، آ در اهدافپرس و این که چه چیزي از  کردي انتخاب را رش
 عالقه رشته این به و بود صنایع لیسانسمفوق هم مدرك و لیسانس مدرك هم چون که دادم پاسخ طوراین من. انیدات میرشـته 

 احساس و کردم بررسی ها رارایشگ امتحانی منابع که بود ایناتوماسـیون هم   گرایش انتخاب لدلی و به این رشـته آمدم  ،داشـتم 
   .سؤال نکردند و دندادن ادامه دیگر چون ،بود خوب جوابم کنم فکر .دارم بیشتري آمادگی گرایش این براي کردم
 .نده بودپرسید دوستان از بعضی از فقط )متن ترجمه یا مکالمه( زبان .)آمار از( پرسیدند هم درسی سؤال

 برگرداندند.را  همه و نداشتند نگه نخودشا پیش من از مدرکی چهیاما  داشتم، هم نامهتوصیه من

 .نبود دوستانه اصالً من نظر به و بود محترمانه و جدي کامالً فضا

  
 

   تولید ریزي و مدیریتبرنامه –صنایع مهندسی 
  
 داخل که من .بودیم ردیگ نفر 6 و من .افتادم رشیدي دکتر و رئیسی دکتر با دوم اتاق در من .شدبرگزار می اتاق دو در مصـاحبه  -

 حقیقت روش از یک سؤال بعد .پرسید زبان مدرك و معدل ،ارشد و لیسـانس  دوره دانشـگاه درباره  من از رئیسـی  دکتر ،رفتماتاق 
روي درصـدهایی که در آزمون کسب   بعد .دادم جواب من که ببر نامرا  داخلی ژورنال یک و المللیبین ژورنال کی گفت و پرسـید 

    ام و چرا فالن درس را زیاد.ند و پرسیدند که چرا فالن درس را کم زدهکرد زوم ه بودم،کرد
 و جنوب تهران من هم پاسخ دادم که جا را به عنوان انتخاب اول جویا شـد. سـؤال کرد و علت انتخاب آن  اولم انتخاب درمورد بعد

 شما گفتم. »میشناسی؟ منو مگه« گفت بعد .شما مثل ياتهبرجس اساتید و صنایع مهندسی دانشـکده  داشـتن  و بودن قوي خاطرهب
 جنوب هرانت شما هسـتم  مطمئن گفتم اطمینان با مه من !نه گفت .کنیدمی تدریس جنوب تهران که هسـتید  رئیسـی  دکتر آقاي

 .وبی بودخ صاحبهم که این خالصه ».کنم امتحانت خواسـتم می« گفت و خندید .کردم مطالعه دانشـگاه  این به راجع قبالً ،هسـتید 
 ئیســیر دکتر هم جلســه آخر .داد من به تیآ تحقیقات براي مه پیشــنهاد یک پرســید، نامهپایان به راجع کمی هم رشــیدي دکتر
 با ولی .دشمی زیاد خیلی شـانسـت   ،ورديآمی جنوب تهران اسـاتید  از نامهتوصـیه  یک کاش اياي، برنامه با خیلی معلومه« گفت
 !».یفهضع شانست اوصاف این

  
 نژادیمابراه دکتر رئیســی و دکتر هااتاق از یکی در کردیم.می انتخاب مداشــتی دوســت را یک هر ،بود اتاق تا دو مصــاحبه براي -

 ولی ،ردمک انتخاب اول اتاق رئیسـی  دکتر خاطر به را اممصــاحبه من بودند. خلیلیدکتر  و رشـیدي  دکتر هم اتاق یکی آند و بودن
 دکتر ولی ،کردندمی کمک یخیل برادران دکتر .بود دوســتانه خیلی احبهمصــ فضــاي کل در .بود بیرون و بودن من مصــاحبه براي

 .کنی شک جوابت به که دکردنمیکاري  دپرسیدنمی سؤال وقتی و کشیدندبه چالش می نژادابراهیم
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. بعد گفتند هست ناتمام چه نامهپایان این هک مهبد توضیح دخواستن و دپرسیدن خیلی درسی سـؤال  ،نداشـتم  نامهپایان چون من از
 .نبود مهم برایشان موضوعش هم اصالً کن و صحبت انگلیسی به ، کمیهست خوب تزبان اگر

 آماري تسؤاال را. اصطالحات خصـوصاً ، مام نبود، خوب بلد نبودپرسـیدند، که چون فیلد کاري می زیاد سـؤال  تولید ریزيبرنامه از
  .دادم جواب د کهپرسیدنهم 

 نبود. مدیریتی موضوعم ام، چونرا انتخاب کرده تولید ریزيبرنامه مدیریتضمن این که سؤال کردند چرا 

 کار خواهم کرد. موضوعی چه روي تزم براي ،بدهم ادامه مهبخوا اگر که دپرسیدنعالوه بر این 

ــیه می ــتانی که هنوز از پایانتوصـ ــان دفاع نکردهنامهکنم دوسـ ــتنداتشـ نیز  و اندام دادهنامه که تا به حال انجی از پایاناند، مسـ
  پروپوزالشان را همراه داشته باشند.

 اصالً نگاه نکردند. را ما هايکارنامه

 کشید.طول می بیشتر هم هابعضی و براي دقیقه 20 ات 15 و شدمی ترطوالنی اهمصاحبه زمان گذشتمی زمان هرقدر کالً

 ثالًم م،کن صحبتموضـوع دلخواهی   به راجع یدند و وقتی که گفتم خوب اسـت، از من خواسـتند  من درمورد سـطح زبانم پرسـ   از
 ... . یا تحصیل محل دانشگاه

ــیه  ــت مثل توص ــافه کنم که من هم مدارك بعد هم گفتند اگر چیز دیگري هس ــت متلب و گمزنامه یا مدرك دیگري اض م و داش
 سازي نام ببرم.افزار بهینهواستند که چند نرمها را بلدم. بعد هم خبرایشان جالب بود که این

 براي ديب انجام اقدامی باید و یهســت صــنایع وزیر کن فکر«د گفتن نژادابراهیم دکتر که بود ، آخرین ســؤالســؤال ترینســخت
 ».کنی؟می چه بیمار صنعت این پیشرفت براي .صنعت

  
 

  سازه - عمرانمهندسی 
    
، سریع خیلی هالبت د،پرسیدن هامقاله و نامهپایان از .بود دوستانه فضا و دداشـتن  خوبی برخورداسـاتید  . اتاق دوتا در بودیم گروه دو -

 تحلیل ســؤال یک و دینامیک ســؤال یک بعدکردند. مطرح می را بعدي ســؤال و یهبد جواب کامل دادنددر حدي که اجازه نمی
 بهرا  تريدک تحصـیل در مقطع  از هدفت ســپس گفتند .کردم حل هم تقریباً من و کن حل دگفتن که بود نوشـته شــده  تخته روي
   .کافی است دگفتن سریع که ،گفتم جمله چند مه منو  بگو انگلیسی زبان

 

 پرسیدند.می درسی تسؤاال فقط وکردند می يسختگیر خیلی در مصاحبه -

 

 کردیم.می حل سؤاالت را باید روي تخته .پرسیدندمی ايپیچیده تسؤاال سازه تحلیل از -
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 ماتریس وصیاتخصبنویس و پرسیدند  را جرمش و سختی ماتریس دگفتن د وکشیدن شکل تخته روي د.پرسـیدن  دینامیک من از -
 و لرياوی نظریه دربارهد. کردن ســؤال دینامیک در اهطیف ازپرســیده بودند.  تحلیل به همین شــکل هاخیلی ازســت؟ چی ســختی

  د. پرسیدن میهامقاله و نامهپایان ازال پرسیدند. سؤاالت اندکی هم سؤ محدود المان در الگرانژي
ــیپرســید الپالسکی از داوطلبان درمورد ی از  تريدک دلیل دگفتن من هم بهها هم از فوالد ســؤال کرده بودند. ه بودند. از بعض

مام کردند و جواب سؤال تم سؤال میتوضیح بده. پشت ه انگلیسی به را اتنامهپایان از ايخالصهخواندن شـما چیست و این که  
  شد.نشده، سؤال بعدي مطرح می

  
  

  ساخت مهندسی و مدیریت –مهندسی عمران 
    
 و کردند گاهن را هامقاله. پرسیدند نامهپایان از. بود دوسـتانه  رفتارشـان . بودند نفر شـش  من گروه اسـاتید  بودند، گروه دو اسـاتید  -

 اما. بود وبخ فضا. بگو انگلیسی به را دکتري از هدفت گفتن. پرسیدند هم تخصـصی  سـؤال  ندچ. پرسـیدند  هاآن از زیاد سـؤاالت 
 آن رد باید را اســتادها اســم و نامهپایان نمره و مشــخصــات که دادند فرم یک هم اول راســتی. بودند ســختگیر خیلی دیگر گروه
  .نوشتیممی
  
  

  ژئوتکنیک - عمران مهندسی
    
 نگه دقیقه 30تا 20 حداقل را نفر هر و بود سختگیر بسیار ،بود رزمخواه دکتر سـرپرستی  به که گروهی کنندهمصـاحبه  گروه 2 از -

  .دقیقه 10حداکثر ،شد برگزار راحت بسیار گنجیان دکتر گروه ولی ند،داشتمی
  
  

  مجموعه مهندسی کامپیوتر
  

      
  کامپیوتر معماري

  
 خصصمت مورد در بوده؟ چه ات درآورينو گفتند و را به چالش کشـیدند.  امنامهپایان حسـابی اما  بود، خوب خیلی برخورد اسـاتید  -

 که دخواستن ISIغیر و ISI ژورنالمقاالت  چیست؟ دارد وجود امتخصـصی  حوزه در االن که چیزي جدیدترین که این و دپرسـیدن 
از من ا ر در مقطع دکتري تحصــیل ادامه علت !نبوده معتبري جاهاي چندان که گفتند یداخل کنفرانس مقاالت درمورد و نداشــتم

، بودم اضیر خیلی مرا به چالش کشـیدند،  که این با .دادم جواب خوبی به که دپرسـیدن  تیهم سـؤاال  انگلیسـی  زبان به پرسـیدند، 
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 هابعضینبود. براي  طور این همه براي ولی ،کشید طول ايدقیقه 20 مصاحبه همین چالش است. مصـاحبه  ماهیت چون به نظرم
   کشید.نمی طول هم دقیقه 5
  
و مدارك  الهمق که این .دپرسیدن یتنامه، کم و بیش سؤاالپایان مورد در فقط د،نپرسیدن درسی سؤال و بود وقت خرآ اممصـاحبه  -

  را هم سؤال کردند. نه یا داري زبان
  
  

   افزارنرم – کامپیوترمهندسی 
  
  شد:اید در آن تکمیل میی دادند که اطالعات زیر بفرم قبل از مصاحبه، -

 یا زمونآ با مصـاحبه  به دعوت گرایش؛ و رشـته  براي مصــاحبه به دعوت تولد؛ تاریخ خانوادگی؛ نام و نام؛ اول انتخابی شـهر ؛ رتبه
 شتهر عنوان تحصیل، محل دانشگاه :ارشد کارشناسی و کارشناسی مقطعتماس؛ اطالعات مربوط به  شماره و آدرس آزمون؛ بدون

 مشــخصــات: پژوهشــی ســوابق؛ راهنما اســتاد نام نامه،پایان عنوان معدل، تحصــیل، اتمام و شــروع تاریخ تحصــیلی، گرایش و
 و ناشر نام همراه بهISI غیر مقاالت مشخصات، )باشد پیوست مجالت و مقاالت کپی( مقاله نام و ناشـر  نام همراه به  ISIمقاالت

 مشخصات، )باشـد  پیوسـت  کنفرانس و مقاالت کپی(ی کنفرانسـ  مقاالت تعداد، )باشـد  پیوسـت  مجالت و مقاالت کپی( مقاله نام
 .)دباش پیوست مستندات کپی( هانوآوري و اختراعات مشخصات، )باشد پیوست اول صفحه کپی( شده منتشر هايکتاب

    .)غیاب و حضور براي( کردیممی امضا را ايبرگهکردند و می چک را ملی کارت سپس
 اتاق در خانم یک و آقا 8 من مصــاحبه زمان .داشــت مصــاحبه اتاق به در یک اتاق .ماندیممی منتظر باید مپیوترکا اتاق داخلبعد 

    .نشناختم را کس هیچ و بودند
وارد  نامهپایان به مختلفی ایرادات بعد هم و نوآوري ســازي،شــبیه روش موضــوع،این ســؤاالت مطرح شــد:  امنامهپایان مورد در

   .کردند
   .دشمردن و دانداختن ینگاه هم را مقاالت

 :دیگر تسؤاال

 دارید؟ کتاب دارید؟ اختراع ثبت گواهی بودید؟ همایش برگزارکننده آیا

 را خواندند. نامهتوصیه

 سؤال کردند. زبان مدركدر رابطه با داشتن 

  هم درمورد معرفی خودم به زبان انگلیسی بود. زبان سؤال
 دند:بو پرسیده دیگران از که تیسؤاال

 چیست؟ تحصیل ادامه از اتانگیزه کنی؟ کار موضوعی چه روي خواهیمی

 پرسیدند.هم می درسی ت، سؤاالداشت تدریس سابقه کسی اگر
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بط با زمینه کاري مرت که استادي و دیدندمی ار هامقاله بعد و پرسـیدند می سـؤال  هنامپایان مورد در نشـسـته بودند و   نفر 8 تا 6 -
اشتی، کردند، ولی اگر دپرسـید و تمام. اگر مدرك زبان نداشـتی، به انگلیسی سؤال می  نامه داشـت، چند سـؤال می  انپای یا و مقاله

   گفتند.  چیزي نمی
  
  .بود عالی نابرخوردش و اخالق .بودند ترمعروف همه از رحمانی دکتر و سیدجوادي دکتر که، بودند نفر 6 مصاحبه تیم -

  کردند.می جواب و سؤال لبخند باو  بودند پرانرژي هنوزاتید اس .رسیدنوبت به من  5 ساعت
  .مهبد وضیحت که دخواستن دکتري تز پیشنهاد و ارشد نامهپایان مورد در انگلیسی به بعد .کنم معرفی را خودم کامل دخواستن اول

 بعد دداشتن اينکته یا سؤالاگر  و کردندمی بررسی را مقاالت از بخشی ماکد هر و شـدند  من مدارك ارزیابی به مشـغول  همزمان
  .کشید طول دقیقه 17 تا 12هایم سؤال کردند. مصاحبه بین بانتخا ترتیب و رتبه مورد در بعد .پرسیدندمی ،من صحبتاز 
  
ل کشید. طو دقیقه ده از کمترام س تخصصی و مقاالتم سؤالی مطرح نشد. کل مصاحبهورپرسـیدند ولی از د  سـؤال  نامهپایان از -

  شناختم.  را می رشاديدکتر  و رحمانی دکتراز بین اساتید، 
  
کردند. نامه سؤال میشدیم. از پایانبه میکردیم. بعد وارد اتاق مصـاح می پر رزومه مثل یفرم قبل از مصـاحبه،  بود. خوب خیلی -

  کرد.  رسی مینامه حرف بزنیم. یک استاد هم مدارك را برخواستند به انگلیسی در مورد پایانهمچنین می
  نفر بودند. 8اساتید حاضر حدود 

  
  

  مصنوعی هوش -کامپیوتر مهندسی
  
به  نفر 70 کالًساعت تأخیر وارد اتاق مصاحبه شدم.  2... . عصر با حدود  و ستایشی دکتر ،لبتشـنه  دکتر، بودند اسـاتید  از نفر 6 -

مام شود. یکی ت زودتر دخواستنمی و بودند شده خستهدیگر  گرفته بودند، مصاحبه صبح از چون اساتیدمصـاحبه دعوت شده بودند.  
چ توانیم فردا براي مصاحبه برویم و هیپرسید که می کسـانی که مصـاحبه نشده بودند،   از از مصـاحبه من  قبل دقیقه 10 اسـاتید  از

  .برخورد اساتید خیلی جالب نبود توانستیم.کدام نمی
  
  

  مهندسی محیط زیست
    
 به که اداتیایر و اساتید کردن سؤال طرز از ،رفتند مصاحبه به من از قبل که یکسـان  که این با .بود عالی قعاًوا مصـاحبه  فضـاي  -

 :بد نبود من مصاحبه تجربه ولی بودند شاکی ند،دبو گرفته آنها ISI مقاالت
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 اول .مدآ پایین استرسم ،دیدم تیداسا از که اولیه خوب برخورد با که داشتند حضور اسـاتید  از نفر 7 رفتم که مصـاحبه  جلسـه  داخل
 هک پرســیدند من از و دارم خوبی رزومه اغراق بدون کرد اعالم و نداخو بقیه براي من را رزومه و گرفت را مدارکم اســاتید از یکی

 که سیدندرپنامه پایان از سؤال یک اساتید از دیگر یکی .امکرده زبان تقویت به شـروع  تازه گفتم من اسـت و  طورهچ زبانم سـطح 
ــؤالدیگر  و دادم جواب ــیدند س ــتادي فقط ند وندابرگرد من به را مقاالت کپی و نپرس ــی را مدارکم که اس  نم از ،کردمی بررس

 .دادم نبهشا که دبردارنایشان  را ترجمه کتاب جلد یک و لیفیأت کتاب تا دو امکان صورت در دخواستن

 آمد. خوشم واقعاً خوبشان وردبرخ از هم باز ولی ،مونش هم قبول مصاحبهدر  اگر

 :بود شرح بدین من رزومه ضمناً

 آزاد دانشگاه از 16 معدل با عمران کارشناسی -1

  تهران دانشگاه از 18,5 معدل با زیست محیط عمران ارشد کارشناسی -2
 19,5نامه پایان نمره -3

 ISIتا مقاله  6 -4

 کنفرانسی مقاله تا 7 -5

 لیفیتأ کتاب جلد 2 -6

 ترجمه کتاب جلد یک -7

  
  

  کاربردي جامدات طراحی –مکانیک مهندسی 
    
سؤال  زبان و اجزا روش و عددي محاسبات و مهندسـی  ریاضـی  دروس از همچنینشـد.   پرسـیده  نامهپایان از زیادي تسـؤاال  -

 مثبت افض کل در .دهمب توضیح تحصیل ادامه از ار هدفم و کنم معرفی را خودم انگلیسی زبان به که خواسـتند  من ازمطرح شـد.  
  .بود
  
  

  تبدیل انرژي –مهندسی مکانیک 
    
 گلیسیان به خواستند من از و کردند سؤال محاسبات کمی و سیاالت از .ساعت نیم حدود پرسیدند، زیادي درسی سؤاالت من از -

  .کنم صحبت نامهپایان به راجع
  .داد نمره خودش براي مجزا طور به اساتید از یک هر و کردند نگاه را ریزنمراتم .نگفتند رتبه با ارتباط در چیزي

  
  
  



 

 

  
  بخش پنجم:

  تجربیات داوطلبان
  گروه کشاورزي
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  زراعت

    
 .بود شتهر یک به مربوط راهرو هر که دبودن نشسته هاي مختلف در سالنداوطلبان زیادي از رشته که بیرون آمدیم، آسـانسور  از -

ــدا که بعد نامه را پایان اتاقیک  توي د.بودن نفر 3 حداقل اتاق هر که هم رويروبه اتاق تا دورفتیم، میزدند، داخل اتاق می ص
 قسمت از ربیشت من سؤال کردند که از نامهپایان از بعد و دپرسیدن السؤ موضوعآن  خصوص در و دکردن نگاه را موضـوع  و دگرفتن
 شیوه و برخورد نحوه و سـؤاالت  پاسـخگویی  به مربوط نمره 30 حدود ،مصـاحبه  نمره 100 از البته د.دادن نمره و دپرسـیدن  آماري
. در بودو ...  معدل وتحصیلی  مدرك آخرین اخذ محل به مربوط نمره 30 و پژوهشـی  کارهاي به مربوط نمره 40بود.،...  و گفتار
ؤاالت اگر کسی مدرك نداشت، س یدند وپرسـ می السـؤ  داشـتیم،  که زبانی مدرك به بسـته  البته د،پرسـیدن  زبان یکمبعدي  اتاق
  پرسیدند.تري میساده

  .بود عالی خیلی نابرخوردش ،نباشید نگراناصالً  د.دادن امتیازبعد به مقاالتم 
  
  

  علوم و صنایع غذایی
    
 یسیانگل به امهنناپای نگارش نحوه مورد در دگفتن هم بعد. کن ترجمه وبخوان  دگفتن د ودادن به انگلیسی تخصـصـی   کتابیک  -

در مصاحبه  دندنبو تحقیقات علوم از کهدیگر اسـتاد   تا دو و هنرور دکتر و میزانی دکتر و قوامی دکتر و سـیدین  دکتر. بده توضـیح 
 ردکت حتی وجود داشت. آرامش و بود دوسـتانه  مصـاحبه  جو چرخید.می زبان و تمقاال ونامه پایان حول سـؤاالت  حضـور داشـتند.  

  .خندیدند همه و ربا چند کرد هم شوخی سیدین
  
 در صیتخص هايدرس از سؤال. باشید مسلط هنامپایان به. پرسیدند سؤال کارم روش و امنامهپایان از فقط زبان سـؤاالت  جز به -

  .نبود کار
  

 با دتنگف و ددادن انگلیسی کتابیک  بعد .بودنامه پایان مورد در مصاحبه سـؤاالت  .بود وقت سـر  و منظم و مرتب خیلی چیز همه -
  .اشیدب بلد و کنید حفظ را نتانامهپایان انگلیسی چکیده فقط .بود خوب چیز همه کل در .کن ترجمه وبخوان  بلند صداي

  
  
  



 

 

  
  بخش ششم:

  تجربیات داوطلبان
  گروه هنر
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  شهرسازي

    
 در ؤالسـ  سـري  یک و کنم ترجمه انگلیسـی  به فارسـی  از را امنامهپایان از بخشــی که خواسـتند  من از فقط .نبود سـخت  زیاد -

.پرسیدند ممقاالت و نامهپایان خصوص



 

 

  
  بخش هفتم:

  تجربیات داوطلبان
  گروه دامپزشکی
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  بهداشت مواد غذایی

    
 .بودند نندهکمصــاحبه شــاکري دکتر و میرزایی دکتر آقاي ،رکنی دکتر آقاي ،کریم دکتر خانم. بود خوب و صــمیمی خیلی فضــا -

 یلی ساده وآن هم خ .کنیم ترجمه که دخواستنمی و وندنبشرا  لهجه که نیمابخو ند با صـداي بلند دادمیرا  پارگرافیک  دکتر خانم
 در .دکردن نگاها ر رزومه فقط هم شاکري دکتر و دپرسیدن گوشت رکنی دکتر آقاي .دپرسـیدن  لبنیات میرزایی دکتر آقاي .بود خوب

  مد.آ خوشم نابرخوردش از خیلی من مجموع
 

 دانشگاه علمی تهیأ اسـت و همسـرم   کرج اممحل زندگی چون گفتم من هم ،ماهزد را تحقیقات علوم اول چرا دپرسـیدن  من از -
را  بقیه وردمیک  جز به د کهپرســیدن لبنیات و دبودن نشــســته دکتر خانم راســت ســمت د،بودن مدهآ تبریز از میرزایی دکتر .تهران
 وابج آن را هم که پرسید کالباسو  سوسیس مورد در هم رکنی دکتر .بود خوب آن هم که درسـیدن پ زبان دکتر خانم .دادم جواب
  نپرسید. سؤال و کردمی نگاه را رزومه قطف شاکري دکتر دادم.

  
 خشــک رشــی درباره میرزایی دکتر .پرســید شــاکري دکتر باز ولی ،تحقیقات علوم گفتم ،ياهزداول را  کجا ندپرســید از من هم -

را  شاژيهیستوپاتولو و کالباسو  سوسیس هايآزمایش هم رکنی دکتر .نهرا  اششـناسایی  راه ولی ،گفتمرا  نوعش سـه ، یدپرسـ 
 د.پرســیدنا ر  preserveو caning و معناي کردم ترجمه را آخر خط وخواندم  خوب دکتر را مخان متن. نبود یادماما  د،پرسـیدن 

 است، خوب بانتز دیدم ،نیست جااین نه گفت است، اما انگلیسی متن يتو کردم فکر، نسـتم دانمیچیسـت،   »وینیجر« دگفتن بعد
 نمزبا چیست؟ لیسـی به انگ زیتون روغن گفت باز .ادویه گفت ،نگفتم باز ؟چیسـت  »سـپایس ا« گفت دوباره .یا نه بلدي ببینم گفتم

ــد دب یلیخ .مویبگ نچرخید ــود و بزرگمی آماده فردا من EPTمدرك  گفتم .ش ــاکري دکتر به واري کردند وش  بزنید گفتند آرام ش
  .  دارد

 

  
 

 

 


