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 اطالعيه دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

  79 - 79 تحصيلیدكتری سال متمركز آزمون نيمهبرگزاری مصاحبه علمی در خصوص 



بسمه تعالي



قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصيالت تکميلی در دانشگاه ها و مراكز بر اساس 

مجلس محترم شورای اسالمي، و شیوه نامه اجرایي آزمون ورودی دکتری  81/81/8931مصوب مورخ  آموزش عالی

(Ph.D.)  پذیرش ( 88/8/8939مورخ  122/و/88819ابالغي سازمان سنجش و آموزش کشور )موضوع نامه  39سال

سازمان سنجش آزمون توسط  مرحلۀ اول .ای است شامل اجرای فرآیند دو مرحله ،(.Ph.D)دانشجو در دوره دکتری

بررسي سوابق مصاحبه علمي، سنجش عملي، گیرد و مرحلۀ دوم آن شامل  انجام ميبصورت متمرکز آموزش کشور 

در  دانشگاه شهيد مدنی آذربایجانگیرد.  اوطلبان است که توسط دانشگاه صورت ميآموزشي، پژوهشي و فناوری د

از تنها اند، به این دانشگاه معرفي شدهسازمان سنجش د شرایط که از طریق داوطلبان واجراستای تحقق این امر، از بین 

 پژوهشی –آموزشی دكتری تخصصی، اقدام به پذیرش دانشجوی مصاحبۀ علمی به صورت شفاهیبرگزاری  طریق

 نماید. مي 39 – 37برای سال تحصیلي 

 

 سنجش و پذیرش دانشجو  معيارهای  -1

-پژوهشي بر اساس معیارهای زیر صورت مي –سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشي 

 گیرد:

 توسط سازمان سنجش درصد( 82) متمرکز مرحله اول آزمون  امتیاز  -8-8

 دانشگاهتوسط  درصد( 12آموزشي، پژوهشي و فناوری )سوابق امتیاز  -8-1

 دانشگاهتوسط  درصد( 92عملي ) مصاحبه علمي و سنجش -8-9

 

 حد نصاب دانشگاه   -2

ي که در مرحله اول آزمون دکتری شرکت نموده و از طریق سازمان سنجش جهت شرکت در مصاحبه علمي، داوطلبان

الزم است بر اساس برنامه اند، آموزشي، پژوهشي و فناوری به این دانشگاه معرفي شدهبررسي سوابق سنجش عملي، 

امتياز بعنوان  (2-1( و )1-1)مجموع امتیازات بندهای  دانشگاه مراجعه نمایند.زماني اعالم شده در این اطالعیه، به این 

کسب امتیاز گردد. مي و به سازمان سنجش اعالم پس از انجام مصاحبه توسط دانشگاه تعیینآزمون دکتری  مرحله دوم

  است. ( شرط الزم برای قبولي8 جدول شماره)معین های گرایش-آزمون در رشتهحدنصاب مرحله دوم 

درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه  72حدنصاب الزم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر که شایان ذکر است 

وضعیت آنها در کارنامه باشد که  درصد حدنصاب اعالم شده برای داوطلبان آزاد مي 12رزمندگان و مربیان حائز شرایط 

 درج شده است.

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 برگزاری مصاحبه علمیبرنامه زمانی  -3

 در دانشگاه شهید مدني آذربایجان -مصاحبۀ علمی و سنجش عملی -دکتری اجرای مرحله دوم آزمون 

های مراجعه  تاریخ با همراههای مورد پذیرش این دانشگاه  گردد. کد رشته محلميبصورت شفاهی برگزار صرفاً 

 ارائه شده است. (8جدول شمارۀ )در جهت انجام مصاحبه  داوطلبان آزمون دکتری

 داوطلبان آزمون دكتریهای مراجعه  های مورد پذیرش دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان و تاریخ (: كدرشته محل1جدول شمارۀ )

 كد

 رشته محل

 كد

رشته 

 امتحانی

 تاریخ مصاحبه ظرفيت نام دوره گرایش - نام رشته 
حد نصاب مرحله 

 دوم آزمون

تاریخ مصاحبه 

 مراجعين با تاخير

 12/21/8939 21از  22 83/21/8939 9 روزانه ادبيات فارسی زبان و 2111 1121

 12/21/8939 21از  22 83/21/8939 9 روزانه ادبيات عرفانی 2111 1109

 12/21/8939 21از  22 83/21/8939 9 روزانه ادبيات غنایی  2111 1129

 92/29/8939 21از  22 13/29/8939 2 روزانه عربزبان و ادبيات  2111 1111

1997 2139 
-الهيات  و معارف اسالمی

 فلسفه و كالم اسالمی
 81/21/8939 21از    21 88/21/8939 0 روزانه

 92/29/8939 - 13/29/8939 3 روزانه روان شناسی تربيتی 2100 1990

 27/21/8939 21از    31 13/29/8939 9 روزانه شيمی فيزیک 2211 2029

 87/21/8939 21از    31 17/29/8939 0 روزانه شيمی آلی 2212 2010

 شيمی تجزیه 2213 2271
پردیس 

 خودگردان
 82/21/8939 21از    31 27/21/8939 9

 82/21/8939 21از    31 17/29/8939 1 روزانه شيمی تجزیه 2213 2222

 87/21/8939 21از    31 13/29/8939 2 روزانه شيمی معدنی 2210 2910

 9 روزانه آناليز -ریاضی محض 2233 2191
27/21/8931 

21/21/8939 
 82/21/8939 21از  22

 9 روزانه جبر  -ریاضی محض 2233 2131
27/21/8931 

21/21/8939 
 82/21/8939 21از  22

2711 2233 
هندسه  - ریاضی محض

 توپولوژی
 0 روزانه

27/21/8931 

21/21/8939 
 82/21/8939 21از  22

2779 2230 
- كاربردی ریاضی

    ناليزعددیآ
 88/21/8939 21از   22 82/21/8939 9 روزانه

3121 2230 
 تحقيق-كاربردی  ریاضی

    درعمليات
 88/21/8939 21از  22     82/21/8939 9 روزانه

 0 روزانه فيزیک 2231 3119
17/29/8939 

11/29/8939 
 13/29/8939 21از    21

 2 روزانه      وملکولی اتمی - فيزیک 2231 3112
17/29/8939 

11/29/8939 
 13/29/8939 21از    21 

 2 روزانه جامد حالت - فيزیک 2231 3122
17/29/8939 

11/29/8939 
 13/29/8939 21از    21 

 9 روزانه نظری فيزیک - فيزیک 2231 3193
17/29/8939 

11/29/8939 
 13/29/8939 21از    21

 18/21/8939 21از    31 18/21/8939 9 روزانه قدرت -مهندسی برق  2310 3091

 11/29/8939 21از    29 17/29/8939 3 روزانه بيوتکنولوژی كشاورزی 2032 0711

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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های اعالم شده  ها چنانچه متقاضي محترم به دالیل موجه، موفق به حضور در جلسات مصاحبه در تاریخ در هریک از رشته

به دانشگاه برای انجام مصاحبه  8مشخص شده برای مراجعین با تاخیر مطابق جدول شماره های  تاریخدر تواند  نباشد، مي

 .نمایدمراجعه 

 خیابان ورزش )ساختمان خطیب( - : تبریزیس خودگردانمحل تحصيل دانشجویان دوره پرد

 مراغه، دانشگاه شهید مدني آذربایجان –کیلومتری جاده تبریز  98، : تبریزمحل تحصيل دانشجویان دوره های روزانه

 مدارک الزم جهت شركت در مصاحبۀ علمی -3

 (8مشخصات داوطلب )فرم شمارۀ .  فرم تکمیل شدۀ 8 

 معرفي شده با مشخصات اطالعات ارسالي از سوی سازمان فردیاصل شناسنامه و کارت ملي برای تطبیق مشخصات . 1

 سنجش، همراه با تصویری از تمامي صفحات شناسنامه و کارت ملي.

 .8939متمرکز دکتری سال آزمون نیمه مرحله اول . تصویر کارنامۀ 9

 اصل مدرك کارشناسي ارشد )فوق لیسانس(.. 1

بوده و حداکثر تا تاریخ ای  و یا دکترای حرفهشدگاني که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسي ارشد    معرفي: تبصره

اصل گواهي تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل خواهند شد، الزم است التحصیل  فارغ 98/9/8939

های تحصیلي آزمون ورودی  انتخاب رشتهراهنمای ( 1) شمارۀدفترچه  39 ۀمطابق فرم مندرج در صفح) تحصیل

 را همراه داشته و ارائه نمایند. 92/88/8938( مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 8939سال   Ph.Dدکتری

 اصل مدرك کارشناسي )لیسانس(.. 8

عالوه بر اصل مدرك  ،هستندکارشناسي ناپیوسته  ۀالتحصیل دور دسته از معرفي شدگاني که فارغ آن -8تبصره 

 بایست اصل مدرك کارداني را نیز ارائه نمایند.  کارشناسي ناپیوسته مي

باشند، الزم است اصل  نمي تحصیلي خود  شدگاني که به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرك یا مدارك  معرفي - 1تبصره 

 ه همراه داشته باشند.گواهي تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را ب

 . ریز نمرات مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد9

 سال از تاریخ آن نگذشته باشد. 1های معتبر زبان انگلیسي که بیش از  . تصویر گواهي نمرۀ زبان از یکي از آزمون7

ك زبان با نمره الزم تا اند، در صورت پذیرش، ملزم به ارائۀ مدر تبصره: متقاضیاني که هنوز مدرك زبان را اخذ ننموده

 آزمون جامع هستند.

ه چدفتر 9مندرج در صفحه « مقررات وظیفه عمومي»به بند مدرکي که وضعیت نظام وظیفه معرفي شده را با توجه . 1

 )برای برادران(. ، مشخص نماید8939سال  ورودی دورۀ دکتریشرکت در آزمون نام و  ثبتراهنمای ( 8)شماره 

 کارشناسي ارشدنامه  . پایان3

 های معتبر، مجالت داخلي و خارجي معتبر. شده در سمینارها، کنفرانسارائه . تصویر مقاالت 82

های فوق برنامه و افتخارات علمي )از قبیل گواهي  . تصویر مدارك مربوط به سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي و فعالیت88

 (های داخلي و خارجيره المللي معتبر و کسب مقام در جشنوا مسابقات علمي بین

 برای متقاضیان سهیمه رزمندگان..  گواهي معتبر مبني بر حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه 81

 (1کارشناسي ارشد )فرم شماره   نامۀ علمي از اعضای هیأت علمي مرتبط با دوره توصیه 1. ارائۀ حداقل 89

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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باالترین مقام مسئول رسیده باشد( برای داوطلبان حایز شرایط . اصل حکم کارگزیني یا اصل گواهي )که به تأیید 81

  تحقیقات و فناوری. ،سهمیۀ  مربیان رسمي قطعي و یا رسمي آزمایشي وزارت علوم

نزد بانک  1877192129221به حساب شماره ( ریالهزار صد  هفتریال ) 722222مبلغ . اصل فیش واریزی به 88

 شعبه تبریز. ملي

 

 عمومی و اختصاصی متقاضيانشرایط  -0

های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  داشتن مدرك تحصیلي کارشناسي ارشد یا باالتر، از یکي از دانشگاه .8

 متناسب با رشته و گرایش تحصیلي در دورۀ دکتری.

متبوع و جاری در تحصیل در دورۀ دکتری، تمام وقت بوده و دانشجویان مشمول کلیۀ مقرّرات آموزشي وزارت  .1

باشند. طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرفته شدگان نهایي ملزم به  دانشگاه شهید مدني آذربایجان مي

سپردن تعهد تحصیل تمام وقت به دانشگاه برای کل مدت تحصیل دوره دکتری خواهند بود. لذا داوطلب نباید به مؤسسه 

 ستخدام محل دیگری باشد.دیگری تعهد خدمت داشته یا در ا

نامه از سازمان مربوطه در مصاحبه شرکت  توانند با داشتن معرفي های دولتي مي ها و دستگاه تبصره: شاغالن در سازمان

 نمایند و در صورت قبولي در دورۀ دکتری باید حکم مأمور به تحصیل خود را ارائه نمایند.

 شرایط اختصاصی دانشگاه -2

به قرار ذیل  8939های سال  شهید مدني آذربایجان برای ورودیکتری پردیس خودگردان دانشگاه میزان شهریۀ مقطع د

 است: 

 ریال برای کل دوره )هشت نیمسال( 928222222 های علوم انساني رشته 

 یال برای کل دوره )هشت نیمسال( ر 728122222 فني و مهندسي –های علوم پایه  رشته 

% شهریه کل دوره از دانشجو 1برای سنوات تحصیلي بیش از هشت نیمسال تحصیلي، برای هر نیمسال معادل  :1 تبصره

 اخذ خواهد شد.

در صورت فارغ التحصیل شدن دانشجو در کمتر از هشت نیمسال تحصیلي، متناسب با مبلغ هر نیمسال از  :2 تبصره

 مبلغ کل کسر خواهد شد.

 

 برای مرحله دوم آزمون )مصاحبه در دانشگاه(نام  و ثبت نحوه مراجعه  –9

، بایستي تصویر اندمعرفي شده دانشگاهاین مصاحبه علمي شرکت در داوطلباني که از طریق سازمان سنجش جهت 

گرایش مربوطه، از طریق سامانه ارسال -از تاریخ برگزاری مصاحبه رشته روز قبل 1حداکثر تا مدارك درخواستي را 

ارسال نمایند. الزم است اصل مدارك مورد نیاز را به همراه یک   http://madarek.azaruniv.eduمدارك، به نشاني  

 داشته باشند.نسخه از تصویر آنها، در روز مصاحبه به همراه 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://madarek.azaruniv.edu/
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 محل برگزاری مصاحبه یا آزمون تخصصی  –9

 مراغه ، دانشگاه شهید مدني آذربایجان  –جاده تبریز  98کیلومتر  -تبریز

 باشد. عصر مي 19صبح الي  7از ساعت ( 1)زمان مصاحبه برای هر رشته و گرایش طبق جدول شماره توجه: 

 

 شرط قبولی نهایی -1

 82اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره دکتری بر اساس معیار آزمون متمرکز)قبولي داوطلبان محترم بر 

درصد( به شرط کسب  92درصد( و مصاحبه علمي و سنجش عملي ) 12دزصد( و سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوری )

نمره نهایي صورت خواهد گرفت. محاسبه  (8حد نصاب مرحله دوم آزمون اعالم شده توسط دانشگاه )جدول شماره 

 .بر اساس مقررات اعالم شده توسط سازمان سنجش انجام خواهد شدنهایي  گانداوطلبان و اعالم اسامي قبول شد

 

 تذكرات مهم :

  پذیرد.صورت  مي 8برگزاری مصاحبه علمي و سنجش عملي صرفاً در تاریخ های مندرج در جدول شماره 

  و در ردیف  ارزیابي تخصصي را با موفقیت به اتمام برسانندکلیه داوطلباني که مرحله بررسي سوابق علمي و

شدگان دانشگاه قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایي و  پذیرفته

 قطعي منوط به تأیید صالحیت عمومي آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.

 ست در روز مصاحبه ارائه شوند و مدارك ناقص اعتباری نخواهند داشت.بای کلیه مدارك مورد لزوم مي 

 بایست مراتب را سریعاً به اطالع این  در صورت تغییر آدرس محل سکونت و شماره تلفن اعالم شده، داوطلب مي

 دانشگاه برساند. در غیر این صورت عواقب امر به عهده خود داوطلب خواهد بود. 

 باشند الزم است در تاریخي که توسط معاونت وظیفه نیروی  رچه آماده به خدمت ميمتقاضیاني که دارای دفت

شود به خدمت اعزام شوند. بدیهي است در صورت پذیرفته شدن و دارا بودن سایر شرایط و  انتظامي اعالم مي

 ضوابط در هر مرحله از خدمت ترخیص خواهند شد.

 .مدارك ارائه شده مسترد نخواهد شد 

 ر مرحله از بررسي مدارك، ثبت نام و یا تحصیل مشخص گردد که داوطلب واجد هر یک از شرایط چنانچه در ه

وی  از بررسي مدارك، ثبت نام و یا ادامه تحصیل او جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات با ،فوق نبوده است

 رفتار خواهد شد.

  بندی، با در دست داشتن اصل مدارك همراه با یک  داوطلبان طبق برنامۀ زماني مشخص شده در جدول زمان

 نسخه از تصاویر آنها جهت ارزیابي تخصصي )مصاحبۀ علمي(  به دانشگاه مراجعه نمایند.



پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


