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 بسمه تعالی

و بررسی سوابق  مصاحبه علمی و سنجش عملی) دوم مرحله اطالعیه دانشگاه تبریز در خصوص

 96متمرکز دکتری سال آزمون نیمه  (آموزشی، پژوهشی و فناوری

خواهد ای ، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرآیند دو مرحله(.Ph.D)دوره دکتری   آزمون ورودیبا توجه به آیین نامه 

. مرحله اول مربوط به گرفت صورت خواهد 14/01/96مورخ  /س557نامه ابالغی شماره شیوهمطابق با بود که اجرای این مراحل 

مصاحبه بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و مرحله دوم آن شامل  آزمون متمرکز

های پذیرنده دانشجو صورت هاداوطلبان است که توسط دانشگ آموزشی، پژوهشی و فناوری بررسی سوابقعلمی و سنجش عملی، 

در دانشگاه  (و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری مصاحبه علمی و سنجش عملی) گیرد. در راستای اجرای مرحله دوممی

 الع داوطلبان می رساند. طموارد ذیل را به اتبریز 

 

 انشگاه:د مرحله اول حد نصاب -1

توسط سازمان  (آزمون متمرکزکه برای آنها کارنامه مرحله اول ) (آزمون متمرکزمرحله اول ) داوطلبان حاضر در جلسه آزمون

 کدرشته کارنامه مطابق( آزمون متمرکز)  مرحله اول حدنصاب بودن دارا صورت درسنجش آموزش کشور صادر شده است 

 نشانیه تبریز به دانشگا وبگاهبا مراجعه به  30/3/96 تا 16/03/96تاریخ از  توانندمی انتخابی هایمحل

www.tabrizu.ac.ir و بررسی سوابق آموزشی،  مصاحبه علمی و سنجش عملی) مرحله دوم  نسبت به ثبت نام برای

 اقدام نمایند. پژوهشی و فناوری(

 

  :)مصاحبه علمی و سنجش عملی( دوممرحله  آزمونبرنامه زمانی  -2

تشکیل شده است. تخصصی و مصاحبه  یا شفاهیو   کتبیآزمون ( از دو بخش مصاحبه علمی و سنجشمرحله دوم )آزمون 

به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش  تخصصی و مصاحبه یا شفاهیو  کتبیعدم حضور در هر کدام از مراحل ارزیابی 

 سال (.Ph.D) دکتری دوره ورودیآزمون ( مصاحبه علمی و سنجش عملی) دوم مرحله زمان اجرایاست.  در دانشگاه تبریز

 خواهد بود. 1شماره ها طبق جدول گرایش –در کلیه رشته  دانشگاه این 1396

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 اه تبریزدر دانشگ 96( آزمون ورودی دوره دکتری سال مصاحبه علمی و سنجش عملی: برنامه زمانی مرحله دوم )1جدول 

تخصصیمصاحبه و  زمان برگزاری آزمون کتبی و یا شفاهی گرایش رشته  کد رشته محل  

1066و  1008   18/4/96 --- زبان و ادبیات فارسی 

1083و  1044   18/4/96 ادبیات عرفانی زبان و ادبیات فارسی 

1089و  1054 یادبیات غنای زبان و ادبیات فارسی   18/4/96  

3592و  3563   14/4/96 سازه مهندسی عمران 

3627و  3622و  3609   14/4/96 مهندسی زلزله مهندسی عمران 

3659و  3632   14/4/96 ژئوتکنیک مهندسی عمران 

3721و  3715 های دریاییسواحل، بنادر و سازه مهندسی عمران   14/4/96  

3736و  3724   14/4/96 مهندسی و مدیریت منابع آب مهندسی عمران 

 برگزار خواهد شد. 11/4/96ها در تاریخ ( بقیه کد رشته محلتخصصیآزمون مرحله دوم )آزمون کتبی و یا شفاهی و مصاحبه 

 

به تداخل داشته باشد ) سایر دانشگاههارحله دوم با آزمون م داوطلبانی که زمان آزمون مرحله دوم مندرج در جدول فوق: یکنکته 

با ارائه مدرکی دال بر شرکت در آزمون مرحله  توانندمی (،مهندسی عمران زبان و ادبیات فارسی و هایرشتهکلیه استثنای 

نماید مرحله دوم د میتاکی مایند.فراقدام دانشگاه تبریز  شرکت در مرحله دوم آزمون برای 18/4/96در تاریخ دوم سایر دانشگاهها، 

 -ادبیات عرفانی، زبان و ادبیات فارسی -زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسیهای گرایش -آزمون دکتری در کلیه رشته

مهندسی  هایگرایش -تهرشهمچنین مرحله دوم آزمون دکتری در کلیه  برگزار خواهد شد. 18/4/96در تاریخ  فقطادبیات غنایی 

های دریایی و سواحل، بنادر و سازه -مهندسی عمرانژئوتکنیک،  -مهندسی عمرانمهندسی زلزله،  -مهندسی عمرانسازه،  -عمران

 برگزار خواهد شد. 14/4/96یخ در تار فقط مهندسی و مدیریت منابع آب -مهندسی عمران

الذکر به منزله انصراف داوطلب در تاریخ مندرج در جدول فوق تخصصی یا شفاهی و مصاحبهو عدم حضور در آزمون کتبی : دونکته 

 باشد.از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز می

پژوهشکده مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه به وبگاه دانشکده یا  تخصصی مصاحبه جزییات: داوطلبان جهت اطالع از سهنکته 

 نمایند. 

 مدارک مورد نیاز: -3

در روز  متقاضیاندانشگاه تبریز که   1396آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال  متقاضیان پذیرش درمدارک مورد نیاز 

ت تحصیالت تکمیلی مدیری وبگاهمی بایست همراه داشته باشند و فایل اسکن مدارک زیر را از طریق  تخصصی مصاحبه

 :به شرح زیر است دانشگاه تبریز آپلود نمایند

تحصیالت مدیریت  وبگاهاز )قابل دریافت  آموزشی  و شامل مشخصات فردی، سوابق پژوهشی تکمیل شده 1فرم شماره  -

 jpg.با فرمت  دانشگاه تبریز( تکمیلی

 jpg.ا فرمت ب 1396( دکتری سال آزمون متمرکزتصویر کارنامه آزمون مرحله اول ) -
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کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دایم یا برگ آماده به خدمت )مدرک نظام وظیفه مخصوص آقایان  تصویراصل و  -

 jpg.با فرمت  (بدون غیبت یا  گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد

  jpg.با فرمت  ملی تمام صفحات شناسنامه و کارت ل شناسنامه و کارت ملی و تصویراص -

 jpg.با فرمت  ارشد و ریزنمرات هر دو مقطعکارشناسیمدرک کارشناسی و  تصویرو اصل  -

آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی  -1تبصره 

 را نیز ارائه نمایند. آن راتریزنم وبایست اصل مدرک کاردانی میو ریزنمرات آن ناپیوسته 

ای یا دکتری حرفه وارشد در مقاطع کارشناسی  31/06/96آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  -2تبصره 

بایست اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده شد، می التحصیل خواهندفارغ

راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی  2شماره فرم اعالم معدل در دفترچه  را همراه داشته و ارائه نمایند.  30/11/95تا تاریخ 

 قابل دسترسی است. 1396سال  (.Ph.D)دوره دکتری 

داوطلبان ضمن همراه توضیح: ) ترویجی -پژوهشی و یا علمی -مقاالت چاپ شده یا پذیرفته شده در مجالت علمی -

را از طریق وبگاه ارسال  pdfبا فرمت  هر مقاله فقط صفحه اول ،تخصصی در روز مصاحبه صفحات هر مقالهتمامی داشتن 

   .(نمایند

در  تمامی صفحات هر مقالهداوطلبان ضمن همراه داشتن توضیح: ) های داخلی و یا خارجی مقاالت ارائه شده در کنفرانس -

    .(را از طریق وبگاه ارسال نمایند pdfت با فرم هر مقاله فقط صفحه اول ،تخصصی روز مصاحبه

  jpg.با فرمت  ه علمییگواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به همراه تایید تصویراصل و  -

  jpg.با فرمت  صفحه اول تصویراصل  کتب تالیف/ترجمه شده مرتبط با رشته تحصیلی همراه با  -

ه برگزیدگی در مسابقات و یا  المپیادهای علمی دانشجویی و یا جشنواره های علمی معتبر مدارک مربوط ب تصویراصل و  -

 jpg.با فرمت 

  .صفحه اول و چکیده تصویرنامه دوره کارشناسی همراه با  پایان -

 نامه دوره کارشناسی ارشد در صورت دفاع همراه با کپی صفحه اول و چکیده )ارسال فقط صفحه اول و چکیده با پایان -

نامه الزامی است.  اند ارائه فرم پیشنهاد پایان نامه خود دفاع ننموده ( برای داوطلبانی که از پایاناز طریق وبگاه pdf.فرمت 

 (از طریق وبگاه pdfنامه با فرمت  )ارسال فقط چکیده پیشنهاد پایان

 jpg.مدارک زبان معتبر با فرمت  تصویراصل و  -

تحصیالت  وبگاه مدیریتشجویان دکتری تکمیل شده )فرم از قسمت فرم های فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت دان -

 jpg.برداشته و تکمیل شود.( با فرمت  تبریز تکمیلی دانشگاه

 (مصاحبه علمی و سنجش عملیمرحله دوم )ریال بابت هزینه  هزار( دصشش) 000/600به مبلغ  واریزیفیش  تصویر -

 jpg.با فرمت دانشگاه تبریز  ستیابی در صفحه اصلی وبگاهواریزی از طریق سامانه امور مالی قابل د

http://office.tabrizu.ac.ir/diba-modules/client/index.php 
 انتخاب نوع واحد: مدیریت تحصیالت تکمیلی

 نوع درآمد: مصاحبه و آزمون دکتری

 ،حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم تصویرو اصل  -

 jpg.با فرمت  تحقیقات و فناوری
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دانشگاه تبریز را از  مصاحبه علمی و سنجش عملیالزم است داوطلبان پس از تکمیل آپلود مدارک، کارت شرکت در آزمون 

ورود به جلسه آزمون مت آپلود مدارک، دریافت و چاپ نمایند و در روز آزمون به همراه داشته باشند. منوی مربوطه در قس

 منوط به داشتن کارت شرکت در آزمون خواهد بود.  

 

 داوطلبان: یاختصاص و شرایط عمومی -4

ون نیمه متمرکز زمآسازمان سنجش آموزش کشور در خصوص  2 و 1شماره  هایاحراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه -

 .1396دکتری سال 

 و ...( تخصصی مصاحبه ،یا شفاهیو  تبیک آزمون از اعم ) اطالعیه این در شده اعالم مرحله دوم مراحل تمامی در شرکت -

 .باشد می الزامی نهایی پذیرش جهت تمامی متقاضیان برای

 

 :تبریز شرایط اختصاصی دانشگاه -5

 14/01/96/س مورخ 557ابالغی شماره  1396سال  (.Ph.D)دوره دکتری  یون ورودنامه آزمشیوه نامه اجرایی آیین موضوع

 در مصوب موارد بررسی از پسمطرح و  23/2/96مورخ  تبریز در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه سازمان سنجش آموزش کشور

 رسید: نهایی بموارد ذیل به تصوی 26/01/96مورخ  شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز 596 صورتجلسه

شامل مجموع نمرات ارزیابی امتیاز  (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری)نمره مرحله دوم  -5-1

الی  2شماره باشد و طبق جداول می تخصصی و امتیاز مصاحبه یا شفاهیو  ، امتیاز آموزشی، امتیاز آزمون کتبیو فناوری پژوهشی

و بررسی سوابق آموزشی، و  عملیمصاحبه علمی و سنجش ) مرحله دومالزم به توضیح است که مجموع نمرات  گیرد.انجام می 4

نمره مرحله دوم  ونمره  50از ( آزمون متمرکزنمره مرحله اول ) ا اعمالنمره نهایی داوطلب ب .باشدمی 50از  (پژوهشی و فناوری

. درصورت نیاز به گرد کردن نمره شود( محاسبه میپژوهشی و فناوری بررسی سوابق آموزشی،و  مصاحبه علمی و سنجش عملی)

 گردد:نهایی به صورت زیر عمل می

بدون تغییر  رقمشوند و آخرین  باشد، تمام ارقام بعدی حذف می 5که باید نگه داشته شود، کمتر از  رقمیاگر رقم بعد از آخرین 

، به آخرین رقم یک واحد اضافه باشد 5بیشتر از  مساوی یا نگه داشته شود، که باید رقمیاگر رقم بعد از آخرین  ماند. باقی می

    شوند. حذف می بعدی ارقامشود و  می

برای پذیرش در ( و و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری مصاحبه علمی و سنجش عملی)ر خصوص حدنصاب مرحله دوم د -5-2

، پردیسهای خودگردان دانشگاه و دوره مشترک با دانشگاه خاور نزدیک ی نوبت دومهاو برای دوره 50از  25های روزانه امتیاز دوره

به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعالم شود. امتیازدهی طبق  50از  20امتیاز  قبرس شمالی

 و جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت. 3و  2شماره های فرم
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 2ماره فرم ش

 (.Ph.Dفرم نحوه بررسی سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتری )

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز( 26/1/96مورخ  596)مصوب جلسه 

شورای تحصیالت  596داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری براساس مصوبه صورتجلسه  مصاحبه و ارزشیابی سوابق علمی

 باشد: بخش به شرح زیر می 2شامل  26/1/96ز مورخ تکمیلی دانشگاه تبری

 (2امتیاز )مطابق با جدول  20سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری با حداکثر  -الف

 (3امتیاز )مطابق با جدول  30مصاحبه علمی و سنجش عملی با حداکثر  -ب

 

 

 الف( امتیاز سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری:

 امتیاز( 20ت آموزشی، پژوهشی و فناوری توسط دانشگاه تبریز )حداکثر نحوه محاسبه امتیازا -2جدول 

حداکثر  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

 امتیاز مکتسبه نحوه ارزیابی

 پژوهشی )داخلی و خارجی( مرتبط با رشته تحصیلی* –مقاالت علمی  -1-1 1

 

های علمی و صنعتی  گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش -1-2

 ایران* 

 
 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر -1-3

 امتیاز 6

 نامه ارتقا مطابق آیین

 

و داخلی تا  5/2المللی تا گواهی ثبت اختراع بین

 امتیاز 2

 

 امتیاز 5/2و خارجی تا  5/1برگزیدگی داخلی تا 

 

  آیین نامه ارتقاامتیاز مطابق  1هر مقاله تا  امتیاز 2 ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی*  –مقاالت علمی  2

  امتیاز 5/0و داخلی  1خارجی تا  امتیاز 2 مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر )داخلی یا خارجی( * 3

   امتیاز 1 تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4

  5-3-5طبق بند  امتیاز 2 معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل کارشناسی * 5

6 

 امتیاز 5/1 ادهای علمی و دانشجوییبرگزیدگان المپی

 2/1، 6تا  4رتبه  -امتیاز 5/1، 3تا  1رتبه 

، 12تا  10رتبه   -امتیاز 9/0، 9تا  7رتبه  -امتیاز

 امتیاز 3/0، 15تا  13امتیاز و رتبه  6/0
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 امتیاز 5/2 مدرک زبان معتبر* 

طبق جدول همترازی نمرات آزمونهای ملی و 

 (7-3-5بند ی *  )بین المللی زبان انگلیس

 

  5-3-5طبق بند  2 ناپیوسته* ارشد کارشناسی دوره تحصیل محل دانشگاه کیفیت و معدل 8

  6-3-5طبق بند  1 ارشد*طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی و کارشناسی 9

   امتیاز 20 جمع 10

 

 

 امتیاز( 30ب( امتیاز مصاحبه علمی و سنجش عملی )

 امتیاز( 30توسط دانشگاه تبریز )حداکثر  سنجش و علمی متیاز مصاحبهنحوه محاسبه ا -3جدول 

 نحوه ارزیابی )طبق نظر کمیته مصاحبه کننده( حداکثرامتیاز نوع فعالیت ردیف
امتیاز 

 مکتسبه

   امتیاز 20 آزمون شفاهی و یا کتبی 12

   امتیاز 5 مصاحبه تخصصی 13

   امتیاز 5 نظر اساتید راهنما 14

   متیازا 30 جمع

 

 

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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درج و پس از تکمیل تمام اطالعات الزم در این جدول و امضا و تایید آن توسط کلیه اعضای  4ج( امتیازدهی نهایی در جدول شماره 

 به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد. دانشکده یا پژوهشکده هاتوسط  4حاضر در جلسه مصاحبه، جدول شماره 

 

 3فرم شماره 

 ( آموزشی پژوهشی.Ph.Dحله دوم پذیرش دانشجوی دوره دکتری )گزارش مر

 

 دانشکده یا پژوهشکده:                                                گروه:                                    عنوان رشته:         

 دانشگاه تبریز (Ph.D) دوره دکتری کل داوطلبان آزمون نمره -4 جدول

ف
دی

ر
 

م و نام نا

 خانوادگی

شماره 

 داوطلبی

نمره آزمون 

متمرکز 

 )مرحله اول(

 

 مرحله مصاحبه و بررسی سوابق داوطلبان توسط دانشگاه )مرحله دوم(

نمره نهایی 

دانشگاه به 

 داوطلب

استاد 

پذیرنده 

 دانشجو

 -کد رشته 

های محل

 مربوطه
امتیاز آموزشی، پژوهشی 

 و فناوری

 نمره 20از 

 به علمی امتیاز مصاح

 30و سنجش  عملی از 

 نمره

جمع کل 

امتیاز مرحله 

 دوم از

 نمره 50

1          

2          

3          

 نام و امضای اعضای حاضر در جلسه مصاحبه:

 

 

 به صورت زیر عمل شود: 2 شماره در خصوص موارد ستاره دار )*( در جدول-5-3

جو مطرح و مقرر شد چنانچه نام دانشجو بالفاصله پس از اساتید کمیته هدایت نامه دانشموضوع مقاالت مستخرج از پایان -5-3-1

 نامه درج شده باشد امتیاز نفر اول به دانشجو تعلق گیرد.پایان

گرایش تحصیلی دانشجو مطرح و مقرر شد امتیاز مقاله  –نامه ولی مرتبط با رشتهموضوع مقاالت غیرمستخرج از پایان -5-3-2

 دانشجو تعلق گیرد. طبق آیین نامه ارتقا به

های ثبت های علمی و صنعتی مطرح و مقرر شد صرفاً به گواهیموضوع گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش -5-3-3

 های علمی و صنعتی باشند.اختراعی امتیاز تعلق گیرد که دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهش

 

و یا مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر )داخلی یا خارجی(  ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی –امتیاز مقاالت علمی -5-3-4

باشد. به عنوان مثال گرایش تحصیلی می -پژوهشی )داخلی و خارجی( مرتبط با رشته -قابل انتقال به امتیاز مقاالت علمی

نفرانسهای ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی و مقاالت چاپ شده در ک –در صورتی که داوطلبی دارای مقاالت علمی 

 امتیاز خواهد بود. 10حداکثر تا  2جدول شماره  1ردیف معتبر )داخلی یا خارجی( نباشد امتیاز 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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ارشد مطرح و مقرر های کارشناسی و کارشناسیموضوع نحوه امتیازدهی به معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل در دوره -5-3-5

 یرد.و فرمول ذیل صورت پذ 5شد امتیازدهی براساس جدول شماره 

 

 ارشد: نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به محل تحصیل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی5جدول 

 دانشگاه/موسسه
 (A) پارامتر

های سطح یک )اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، شیراز، دانشگاه

 ف، عالمه طباطبایی، فردوسی مشهد و علم و صنعت(صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شری
2 

 7/1 هاهای دولتی مراکز استاندانشگاه

ها، پردیسهای دانشگاهی ها، موسسات غیرانتفاعی مراکز استانهای آزاد مراکز استانهای دولتی، دانشگاهسایر دانشگاه

 های پیام نورو دانشگاه
3/1 

 1 های غیرانتفاعیههای آزاد و سایر موسسسایر دانشگاه

 

 16
82

 معدل
AA

 

 باشد. می 5امتیاز دانشگاه/موسسه طبق جدول  ،Aکه پارامتر 

             تبصره یک: در محاسبه معدل کارشناسی داوطلبانی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته )کاردانی به کارشناسی(

ی و کارشناسی ناپیوسته در محاسبه معدل کارشناسی مالک عمل فارغ التحصیل شده اند میانگین معدل های مقاطع کاردان

 است.  

 تبصره دو: در صورتی که مقدار حاصله از فرمول فوق منفی باشد، امتیاز معادل صفر منظور می گردد.

 

-ارشد مطرح و مقرر شد امتیازدهی براساس نیمسال فارغهای کارشناسی و کارشناسیموضوع طول مدت تحصیل در دوره -5-3-6

 صورت گیرد. 6تحصیلی و طبق جدول شماره ال

 

 ارشد: نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به طول مدت تحصیل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی6جدول 

                     5/0 4/0 25/0 

 نیمسال نهم نیمسال هشتم نیمسال هفتم کارشناسی

 نیمسال پنجم رمنیمسال چها نیمسال سوم کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره  امتیاز

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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مالک امتیازدهی  7های ملی و بین المللی زبان انگلیسی مطرح و مقرر شد جدول شماره جدول همترازی نمرات آزمون -5-3-7

 ارزیابی خواهد شد. MSRTنیز معادل مدرک  (UTET)قرار گیرد. مدرک آزمون زبان انگلیسی عمومی دانشگاه تبریز 

 

 ه تبریز به مدرک آزمون زبان انگلیسی عمومی: نحوه امتیازدهی دانشگا7جدول 

MSRT (MCHE) IELTS Equivalent TOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL PAPER+ 

TOLIMO 
 حداکثر امتیاز

100-90 9-7 120-96 300-250 680-600 5/2 

89-85 9/6-5/6 95-86 249-232 599-575 35/2 

84-80 4/6-6 85-76 231-213 574-550 2/2 

79-75 9/5-5/5 75-66 212-196 549-525 05/2 

74-70 4/5-5 65-56 195-173 524-500 9/1 

69-65 9/4-5/4 55-46 172-152 499-475 75/1 

64-60 4/4-4 45-36 151-133 474-450 6/1 

59-50 9/3-5/3 35-29 132-113 449-425 5/1 

  

 :و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( تخصصی مصاحبه و و یا شفاهی کتبیآزمون )مرحله دوم  برگزاریجزئیات  -6

 برگزار خواهد شد.در دانشگاه تبریز  همربوط یا پژوهشکده در دانشکده تخصصی و مصاحبه یا شفاهیو  کتبی آزمون -

مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه یا پژوهشکده دانشکده  وبگاهداوطلبان برای اطالع از جزئیات بیشتر در این خصوص به 

های تعیین شده در تاریخ اطالعیهاین  3الزم است داوطلبان با همراه داشتن اصل و کپی مدارک مندرج در بند  مایند.ن

 درخواست از داوطلبها به منزله انصراف به دانشکده یا پژوهشکده مربوطه مراجعه نمایند. عدم مراجعه در این تاریخ

 .باشدمی تبریز دانشگاه در پذیرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 باشد:می 8 و ضرایب آنها به شرح جدول و یا شفاهی تخصصی کتبیامتحانی و ضرایب آزمون  سودر -

 

 و جزئیات مربوطه و یا شفاهی کتبی و ضرایب آزمون امتحانیس و: در8جدول 

کدرشته 

 محل
 عناوین دروس گرایش رشته

ضرایب 

 دروس

زمان )ساعت( 

 آزمون

نوع 

 توضیحات آزمون

و  1008

1066 

بیات زبان و اد

  فارسی

 9:30تا  8 4 نظم فارسی

 کتبی

 )تشریحی(

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  14

 11تا  9:30 4 نثر فارسی

 نظم و نثر عربی

 ثر عربی

 12تا  11 2

 13تا  12 2 کلیات ادبی

و  1044

1083 

زبان و ادبیات 

 فارسی
 ادبیات عرفانی

 9:30تا  8 4 نظم فارسی

 کتبی

 )تشریحی(

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  14

 11تا  9:30 4 نثر فارسی

 نظم و نثر عربی

 ثر عربی

 12تا  11 2

 13تا  12 2 کلیات ادبی

و  1054

1089 

زبان و ادبیات 

 فارسی
 ادبیات غنایی

 9:30تا  8 4 نظم فارسی

 کتبی

 )تشریحی(

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  14

 11تا  9:30 4 نثر فارسی

 نظم و نثر عربی

 ثر عربی

 12تا  11 2

 13تا  12 2 کلیات ادبی

و  1116

و  1124

1128 

جغرافیا و برنامه 

 ریزی شهری
 

 نظریه ها و دیدگاههای برنامه ریزی شهری و روش شناسی

 علمی در آن 

1 

 شفاهی 13تا  9

احبه زمان مص

 تخصصی

 13تا  9
 1 سازمان یابی فضایی شهری و کارکردهای محیط شهری

 1 سیاستهای توسعه شهری و مدیریت یکپارچه در آن

و  1133

1138 

جغرافیا و برنامه 

  ریزی روستایی

 1 تحلیل فضایی و روابط شهر و روستا

 12تا  9

 کتبی

 )تشریحی(

 

 مصاحبهزمان 

 تخصصی

 17تا  14 

 1 دیدگاهها و نظریات توسعه روستایی

 GIS 1تکنیک های برنامه ریزی و 

 1 روش تحقیق در برنامه ریزی روستایی

و  1143

1151 
 ژئومورفولوژی

 

 1 اندیشه های نظری در جغرافیا و برنامه ریزی

 شفاهی 13تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 13تا  9

 1 هیدروژئومورفولوژی ایران

 1 واحد ژئومورفولوژی ایران با تاکید بر توان های محیطی

و  1158

1166 

آب و هواشناسی 

 ()اقلیم شناسی

 
 

 1 آب و هواشناسی عمومی

 12تا  9

 کتبی

 )تشریحی(

 

 زمان مصاحبه

 تخصصی

 17تا  14 

 1 آب و هواشناسی ایران

 1 آب و هواشناسی سینوپتیک و دینامیک

 1 روش های آماری

و  1258

1300 
 اقتصاد بین الملل علوم اقتصادی

 1 اقتصاد خرد

 شفاهی 14تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 14تا  8

 1 اقتصاد کالن

 1 اقتصاد بین الملل

و  1356

1368 
 مدیریت ورزشی

مدیریت بازاریابی و 

 رسانه ها در ورزش

 1 بی ورزشیبرنامه ریزی استراتژیک در بازاریا

 11تا  8
 کتبی

 )تشریحی(

شروع زمان 

تخصصی مصاحبه 

 14از ساعت 

 1 اصول و مبانی بازاریابی ورزشی

 1 مدیریت بازاریابی جهانی در ورزش

و  1400

و  1419

1433 

 فیزیولوژی ورزشی
بیوشیمی و 

 متابولیسم ورزشی

 1 تغذیه و متابولیسم ورزشی

 11تا  8

 کتبی

 )تشریحی(

 

شروع زمان 

تخصصی مصاحبه 

 14از ساعت 

 1 فیزیولوژی ورزشی

 1 علم تمرین

و  1492

1509 
 تاریخ

تاریخ ایران دوره 

 اسالم

 2 تاریخ تحوالت ایران از ورود اسالم تا حمله مغوالن
 11تا  9

 کتبی

 )تشریحی(

 زمان مصاحبه

 2 تا آغاز قاجارانتاریخ تحوالت ایران از ایلخانان  تخصصی

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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 18تا  15   2 تاریخ تحوالت ایران در دوره معاصر

 2 ترجمه زبان انگلیسی تخصصی

و  1522

1548 
 جامعه شناسی

جامعه شناسی 

 اقتصادی و توسعه

 2 متون تخصصی

 11تا  9

 کتبی

 )تشریحی(

 

 زمان مصاحبه

 تخصصی

 18تا  15 

 2 نظریه های جامعه شناسی

 2 ی جامعه شناسیحوزه ها

 2 روشهای تحقیق

و  1662

1684 
 فلسفه

 

 9تا  8 1 یونان و قرون وسطی

کتبی 

 )تشریحی(

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  14

 10تا  9 1 فلسفه جدید و معاصر

 11تا  10 1 فلسفه اسالمی

 12تا  11 1 متون فلسفی )عربی و انگلیسی(

و  1727

1735 
 برنامه ریزی درسی

 

 1 اصول و نظریه های برنامه ریزی درسی

 شفاهی 12:30تا  8:30

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30
 

 1 فلسفه تعلیم و تربیت

 1 آمار و روشهای تحقیق کمی و کیفی

 1 نظریه های یادگیری و تدریس

 1 زبان تخصصی

و  1759

1771 

روان شناسی 

  تربیتی

 1 روش های آموزش

 شفاهی 12:30تا  8:30

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30
 

 1 روان شناسی تربیتی

 1 آمار و روش های تحقیق

 1 روان شناسی رشد و یادگیری

 1 زبان تخصصی

و  1834

1855 
 روان شناسی

 

 1 آمار و روش های تحقیق

 شفاهی 12:30تا  8:30

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30
 

 1 آسیب شناسی روانی

 1 نظریه های شخصیت

 1 روان شناسی رشد

 1 روان شناسی یادگیری

و  1892

1899 
 حقوق عمومی

 

 3 حقوق بین الملل عمومی

 11تا  9

 

 کتبی

 )تشریحی(

 

 زمان مصاحبه

 تخصصی

 18تا  15 

 2 حقوق اساسی

 2 حقوق اداری

و  2365

2370 

علوم زمین شناسی 

  آب شناسی

 12تا  8:30 1 کارست و سازند سخت

تا  14:30و 

17:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 17:30تا  14:30و 

 1 هیدروژئولوژی پیشرفته و مدل

 1 هیدروشیمی و ردیاب

و  2385

2393 

زمین شناسی علوم 

  پترولوژی

 1 پترولوژی سنگهای آذرین
 12تا  8:30

تا  14:30و 

17:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 17:30تا  14:30و 

 1 پترولوژی سنگهای دگرگونی

 1 ژئوشیمی محیطهای آذرین و دگرگونی

 1 ماگماتیسم و دگرگونی ایران

و  2398

و  2404

2407 

وم زمین شناسی عل

  اقتصادی

 1 کانسارهای آذرین و دگرگونی
 12تا  8:30

تا  14:30و 

17:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 17:30تا  14:30و 

 1 کانسارهای رسوبی

 1 اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی

 1 کانسارهای ایران

و  2416

2446 
 شیمی فیزیک شیمی

 1 1فیزیک شیمی 
 12:30تا  8:30

تا  14:30و 

18:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 18:30تا  14:30و 

 1 2شیمی فیزیک 

 1 3شیمی فیزیک 

 1 شیمی فیزیک پیشرفته

و  2470

و  2508

2523 

 شیمی آلی شیمی

 12:30تا  8:30 1 شیمی آلی

تا  14:30و 

18:30 

 شفاهی

صاحبه زمان م

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 18:30تا  14:30و 

 1 شیمی آلی پیشرفته

 1 طیف سنجی

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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و  2539

2576 
 شیمی تجزیه شیمی

 1 شیمی محلول ها

 12:30تا  8:30

تا  14:30و 

18:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 18:30تا  14:30و 

 1 شیمی تجزیه پیشرفته

 1 وسکوپی تجزیه ایاسپکتر

 1 الکتروشیمی پیشرفته

 1 جداسازی

2602 

 2634و
 شیمی معدنی شیمی

 12:30تا  8:30 1 1شیمی معدنی 

تا  14:30و 

18:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 18:30تا  14:30و 

 1 2شیمی معدنی 

 1 شیمی معدنی پیشرفته

و  2647

2656 
 شیمی کاربردی

 

 1 اصول محاسبات شیمی صنعتی
 12:30تا  8:30

تا  14:30و 

18:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 18:30تا  14:30و 

 1 1شیمی صنعتی 

 1 2شیمی صنعتی 

 1 گاه طراحی واکنش

و  2675

و  2683

2689 

 -زیست شناسی 

  فیزیولوژی گیاهی

 1 گیاهی متابولیسم
 12تا  8:30

تا  14:30و 

17:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 17:30تا  14:30و 

 1 مونهای گیاهیورمکانیسم عمل ه

 1 فتوسنتز

 1 بیوشیمی گیاهی

و  2697

2699 

 -زیست شناسی 

سلولی و تکوینی 

 گیاهی
 

 1 یاخته و بافت شناسی گیاهی
 12تا  8:30

تا  14:30و 

17:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 17:30تا  14:30و 

 1 تاکسونومی

 1 زیست شناسی تکوینی در گیاهان

 1 بیولوژی مولکولی و تکامل در گیاهان

و  2733

2740 
 بیوشیمی

 

 1 آنزیم شناسی
 12تا  8:30

تا  14:30و 

17:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 17:30تا  14:30و 

بیولوژی مولکولی پیشرفته بیوشیمی پروتئین و اسیدهای 

 نوکلئیک

1 

 1 متابولیسم

و  2749

2754 

 -زیست شناسی 

  ژنتیک مولکولی

 1 ژنتیک انسانی

 12تا  8:30

تا  14:30و 

17:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 17:30تا  14:30و 

 1 مولکولیژنتیک 

 1 ژنتیک سرطان

 1 ایمونوژنتیک

 1 مهندسی ژنتیک

و  2781

و  2798

2805 

 آمار
 

 1 (1استنباط آماری )
 12:30تا  8:30

تا  14:30و 

18:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 18:30تا  14:30و 

 1 (2استنباط آماری )

 1 ه احتمال(( )نظری1احتمال )

و  2818

و  2925

2968 

 جبر ریاضی

 1 جبر پیشرفته

 12:30تا  8:30

تا  14:30و 

18:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 18:30تا  14:30و 

  :به انتخاب داوطلب یکی از سه درس زیر

 1 (1جبر جابجایی )

 1 گروه های متناهی

 1 منطق ریاضی

و  2858

2941 
 آنالیز ریاضی

 1 (1آنالیز حقیقی )
 12:30تا  8:30

تا  14:30و 

18:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 18:30تا  14:30و 

 آنالیز تابعی

1 

و  2900

2957 
 هندسه )توپولوژی( ریاضی

 12:30تا  8:30 1 )دوره کارشناسی( هندسه دیفرانسیل موضعی

 تا 14:30و 

18:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 18:30تا  14:30و 

 1 (1خمینه )

 1 (2خمینه )

    

 اوطلب:دیکی از بسته های زیر به انتخاب 

    

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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و  2983

و  3035

3051 

 12:30تا  8:30 1 1بسته شماره  آنالیز عددی ریاضی کاربردی

تا  14:30و 

18:30 

زمان مصاحبه  شفاهی

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 18:30تا  14:30و 

 1 بهینه سازی غیرخطی یا آنالیز عددی پیشرفته

 PDE 1( یا حل عددی 1تحقیق در عملیات پیشرفته )

  2بسته شماره 

 1 آنالیز عددی پیشرفته

 1 زئی(ج)معمولی یا نظریه یا حل عددی معادالت دیفرانسیل 

  3بسته شماره 

 1 آنالیز عددی پیشرفته

 1 حل عددی معادالت دیفرانسیل )معمولی یا جزئی(

  4بسته شماره 

 1 آنالیز عددی پیشرفته

 1 معادالت انتگرال یا جبر خطی عددی یا آنالیز موجک

و  3092

3190 
 اتمی و مولکولی فیزیک

  زیر: یکی از دو درس
 12:30تا  8:30

 17تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 17تا  14و 

 1 اپتیک موجی و لیزر

 1 پالسما

و  3116

و  3198

3236 

 1 فیزیک حالت جامد حالت جامد فیزیک
 12:30تا  8:30

 17تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 17تا  14و 

و  3152

3209 
 1 نجوم و اخترفیزیک فیزیک نجومی فیزیک

 12:30تا  8:30

 17تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 17تا  14و 

و  3162

3212 
 1 مکانیک کوانتومی فیزیک نظری فیزیک

 12:30تا  8:30

 17تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 17تا  14و 

و  3171

3217 
 1 فیزیک هسته ای هسته ای یزیکف

 12:30تا  8:30

 17تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 17تا  14و 

و  3253

و  3258

3261 

 فوتونیک
 

 1 )کارشناسی ارشد( 1فوتونیک 

 شفاهی 18تا  9
زمان مصاحبه 

 تخصصی

 1 )کارشناسی ارشد( الکترونیک کوانتومی 18تا  9

و  3295

و  3303

3304 

 علوم کامپیوتر
 

 1 )کارشناسی ارشد( نظریه علوم کامپیوتر

 12:30تا  8:30

تا  14:30و 

18:30 

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 18:30تا  14:30و 

و  3308

3310 
 

 -علوم شناختی 

علوم اعصاب 

 شناختی

 مغز و شناخت

 1 علوم اعصاب شناختی

 شفاهی 12:30تا  8:30

 زمان مصاحبه

 تخصصی

 12:30تا  8:30

 1 آمار و روش تحقیق

 1 روانشناسی شناختی 

 1 روشهای آزمایشگاهی در علوم اعصاب شناختی

و  3321

و  3351

3361 

 الکترونیک مهندسی برق

 1 تئوری تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی

 12تا  8:30

 19تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 19تا  14و 

  یکی از دو درس زیر به انتخاب داوطلب:

 1 الکترونیک نوری

 1 مدارات مجتمع خطی

و  3372

3419 
 مهندسی برق

مخابرات میدان و 

 موج
 1 مدارهای الکتریکی

 12تا  8:30

 19تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 19تا  14و 

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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و  3396

و  3432

و  3441

3448 

 1 مدارهای الکتریکی مخابرات سیستم مهندسی برق
 12تا  8:30

 19تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 19تا  14و 

و  3458

و  3493

3504 

 1 مدارهای الکتریکی قدرت مهندسی برق
 12تا  8:30

 19تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 19تا  14و 

و  3517

3543 
 1 سیستمهای کنترل خطی کنترل مهندسی برق

 12تا  8:30

 19تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 19تا  14و 

و  3563

3592 
 سازه مهندسی عمران

 1 طراحی فوالد و بتن )کارشناسی(

 10:30تا  9

کتبی 

)تستی( و 

 شفاهی

آزمون  -الف

نمره  15کتبی 

و آزمون 

نمره  5شفاهی 

 خواهد بود.

استفاده از  -ب

ماشین حساب 

غیرقابل برنامه 

ریزی مجاز 

 است.

برای پاسخ  -ج

 های نادرست

نمره منفی 

لحاظ خواهد 

 شد.

آزمون  -د

شفاهی و 

مصاحبه از 

 14ساعت 

شروع خواهد 

 شد.

 1 مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها )کارشناسی(

 1 ارشد(دینامیک سازه ها )کارشناسی

 1 ارشد(مهندسی )کارشناسیریاضیات 

و  3609

و  3622

3627 

 مهندسی زلزله مهندسی عمران

 1 طراحی فوالد و بتن )کارشناسی(

 10:30تا  9

کتبی 

)تستی( و 

 شفاهی

 1 مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها )کارشناسی(

 1 ارشد(دینامیک سازه ها )کارشناسی

 1 ارشد(ریاضیات مهندسی )کارشناسی

و  3632

3659 
 ژئوتکنیک مهندسی عمران

 1 )کارشناسی(مکانیک خاک 

 10:30تا  9

کتبی 

)تستی( و 

 شفاهی

 1 مهندسی پی )کارشناسی(

 1 (ارشددینامیک خاک )کارشناسی

 1 (ارشدخاک پیشرفته )کارشناسی

و  3715

3721 
 مهندسی عمران

سواحل، بنادر و 

 دریاییسازه های 

  دو درس از دروس زیر به اختیار داوطلب:

 10:30تا  9

کتبی 

)تستی( و 

 شفاهی

 1 ارشد(ریاضیات مهندسی )کارشناسی

 1 ارشد(سکوهای دریایی )کارشناسی

 1 ارشد(اجزاءمحدود )کارشناسی

و  3724

3736 
 مهندسی عمران

مهندسی و 

 مدیریت منابع آب

  س زیر به اختیار داوطلب:دو درس از درو

 10:30تا  9

کتبی 

)تستی( و 

 شفاهی

 1 ارشد(ریاضیات مهندسی )کارشناسی

 1 ارشد(هیدرولیک پیشرفته )کارشناسی

 1 ارشد(تحلیل و مدیریت منابع آب )کارشناسی

و  3790

3805 
 ساخت و تولید مهندسی مکانیک

 1 ()کارشناسی ارشد شکل دهی فلزات

و  12تا  8:30

 16تا  14
 شفاهی

زمان تحویل 

مدارک و نوبت 

 دهی: 

 10تا  8ساعت 

زمان مصاحبه 

 تخصصی:

و  12تا  8:30

 16تا  14
 

 1 )کارشناسی ارشد( متالوژی در تولید

 1 )کارشناسی ارشد( ماشین کاری پیشرفته )الکتروفیزیکال(

 1 )کارشناسی ارشد( ابزار دقیق

و  3818

و  3853

3866 

 مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی 

شاخه تخصصی 

 مکانیک جامدات

 

 مقاومت مصالح )کارشناسی(
1 

و  12تا  8:30

 16تا  14
 االستیسیته )کارشناسی ارشد( شفاهی

1 

 محیط پیوسته )کارشناسی ارشد(
1 

و  3877

و  3903

3914 

 مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی 

صصی شاخه تخ

دینامیک،کنترل و 

 ارتعاشات

 1 دینامیک )کارشناسی(

و  12تا  8:30

 16تا  14
 شفاهی

 1 ارتعاشات )کارشناسی(

 1 کنترل )کارشناسی(

 1 دینامیک پیشرفته )کارشناسی ارشد(

 1 ارتعاشات سیستم های ممتد )کارشناسی ارشد(

 1 سی ارشد(کنترل خودکار پیشرفته )کارشنا

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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و  3926

3961 
 تبدیل انرژی مهندسی مکانیک

 1 مکانیک سیاالت )کارشناسی(

و  12تا  8:30

 16تا  14
 شفاهی

 1 ترمودینامیک )کارشناسی(

 1 انتقال حرارت )کارشناسی(

 1 مکانیک سیاالت پیشرفته )کارشناسی ارشد(

 1 رشد(ترمودینامیک پیشرفته )کارشناسی ا

 1 یکی از دروس زیر:

 1 انتقال حرارت پیشرفته )هدایت( )کارشناسی ارشد(

 1 انتقال حرارت پیشرفته )کنوکسیون( )کارشناسی ارشد(

 1 انتقال حرارت پیشرفته )تشعشع( )کارشناسی ارشد(

و  4104

4117 
 1 زشکیپردازش سیگنالهای پ بیوالکتریک مهندسی پزشکی

 12تا  8:30

 19تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 19تا  14و 

و  4197

4210 
 1 پایگاه داده پیشرفته نرم افزار مهندسی کامپیوتر

 12تا  8:30

 19تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 19تا  14و 

و  4234

4248 
 مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی و 

 رباتیکز
 1 ش مصنوعی پیشرفتههو

 12تا  8:30

 19تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 12تا  8:30

 19تا  14و 

و  4289

4313 

مهندسی مواد و 

  متالورژی

 1 )کارشناسی ارشد( ترمودینامیک پیشرفته مواد

و  12تا  8:30

 16تا  14
 شفاهی

زمان تحویل 

مدارک و نوبت 

 دهی: 

 10تا  8ساعت 

زمان مصاحبه 

 تخصصی

  12تا  8:30

 16تا  14و 

 

 1 )کارشناسی ارشد( سرامیکهای مهندسی پیشرفته

 1 )کارشناسی ارشد( تئوری جابجایی ها

 1 )کارشناسی ارشد( تغییر حالتهای متالوژیکی

 )کارشناسی ارشد( روشهای نوین آنالیز مواد
1 

و  4336

4362 
 مهندسی شیمی

 

 1 انتقال حرارت

  12تا  9

 18تا  14و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

  12تا  9

 18تا  14و 

 

 1 انتقال جرم

 1 مکانیک سیاالت

 1 ترمودینامیک مهندسی شیمی

 1 سینتیک و طرح راکتور

و  4479

4500 

مهندسی مکانیک 

 بیوسیستم

طراحی ماشین 

 های کشاورزی

 1 طراحی ماشین های کشاورزی

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8

 1 ابزار اندازه گیری و کنترل

 1 زبان تخصصی

و  4520

4542 

علوم و مهندسی 

 باغبانی

فیزیولوژی تولید و 

پس از برداشت 

 گیاهان باغبانی

 1 فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان باغبانی

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 صیتخص

 18تا  8
 1 تولید محصوالت باغبانی

 1 روش تحقیق 

و  4532

4549 

علوم و مهندسی 

 باغبانی

اصالح و 

بیوتکنولوژی 

 گیاهان باغبانی

 1 اصالح گیاهان باغبانی

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8
 

 1 بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی

 1 حقیق در کشاورزیطرح آزمایش و روش ت

و  4614

4622 

مهندسی اقتصاد 

 کشاورزی

اقتصاد منابع 

طبیعی و محیط 

 زیست

 1 اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8

 1 اقتصاد محیط زیست تکمیلی

 1 اقتصاد خرد تکمیلی

 1 اقتصادسنجی تکمیلی

و  4645

4661 

دیریت م

حاصلخیزی و 

زیست فنّاوری 
 

  یکی از سه بسته زیر به انتخاب داوطلب:

 شفاهی 18تا  8

 

زمان مصاحبه 

 تخصصی

  1بسته شماره 

 1 بیولوژی خاک

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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 18تا  8 1 روابط زیستی خاک و گیاه خاک
 1 تغذیه گیاه 

  2بسته شماره 

 1 شیمی خاک

 1 خیزی خاکحاصل

 1 تغذیه گیاه

  3بسته شماره 

 1 شیمی خاک

 1 حاصلخیزی خاک

 1 تغذیه گیاه

و  4670

4682 

مدیریت منابع 

  خاک

  یکی از دو بسته زیر به انتخاب داوطلب:

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8

  1بسته شماره 

 1 تناسب اراضی ارزیابی

 1 پیدایش و رده بندی خاک

 1 شناسایی و تهیه نقشه خاک

  2بسته شماره 

 1 فیزیک خاک

 1 رابطه آب، خاک و گیاه

 1 حفاظت خاک

و  4685

4725 
 فیزیولوژی دام

 

 1 فیزیولوژی تکمیلی

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8

 

 1 فیزیولوژی تولیدمثل

 1 فیزیولوژی تولید و ترشح شیر

و  4694

4731 
 تغذیه دام

 

 1 تغذیه دام تکمیلی

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8

 1 تغذیه نشخوارکنندگان

 1 هضم و متابولیسم

و  4711

4736 
 اصالح نژاد دام

 

 1 روشهای پیشرفته آماری

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8

 1 اصالح دام و ژنتیک مولکولی

 1 مدلهای خطی

و  4751

4766 

علوم و مهندسی 

 آب
 آبیاری و زهکشی

 1 رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8

 

 1 آبیاری سطحی

 1 آبیاری تحت فشار

و  4778

4788 

علوم و مهندسی 

 آب
 سازه های آبی

 1 طراحی سازه های تنظیم آب

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8

 1 هیدرولیک رسوب

 1 هیدرولیک مجاری روباز

و  4799

4807 

علوم و مهندسی 

 آب
 منابع آب

 1 روشهای استوکاستیک در منابع آب

 شفاهی 18تا  8

احبه زمان مص

 تخصصی

 18تا  8

 

 1 مهندسی منابع آب

 1 فناوری های جدید در منابع آب

و  4818

4835 

ژنتیک و به نژادی 

  گیاهی

 1 اصالح نباتات تکمیلی

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8

 

 1 ژنتیک کمی

 1 روشهای پیشرفته آماری

 1 ژنتیک تکمیلی

و  4847

4877 
 زراعت

 

 1 زراعت

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8

 1 فیزیولوژی گیاهان زراعی

 1 اکولوژی گیاهان زراعی

 1 تکنولوژی بذر

زمان مصاحبه  شفاهی 18تا  8 1 مقدماتی یبیوتکنولوژی گیاه بیوتکنولوژی و  4904
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 

16 
 

 تخصصی 1 هندسی ژنتیکم کشاورزی 4921

 1 ژنتیک مولکولی 18تا  8

 1 ریزازدیادی و کشت بافت گیاهی

و  4955

4968 

حشره شناسی 

  کشاورزی

 1 فیزیولوژی( حشره شناسی )آناتومی و 

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8
 

 1 سم شناسی و مدیریت

 1 اکولوژی و کنترل بیولوژیک

و  4977

4994 

بیماری شناسی 

  گیاهی

 1 بیماری های گیاهی

 شفاهی 18تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 18تا  8
 

 1 نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی

 1 قارچ شناسی و بیماریهای قارچی

و  5315

5318 

فنّاوری تولید مثل 

  در دامپزشکی

 1 فیزیولوژی و آندوکرینولوژی تولید مثل

 شفاهی 15تا  10

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 15تا  10

 1 اصول تلقیح مصنوعی و انتقال جنین

 1 مامایی و بیماریهای تولید مثل

تکنیک های مورد استفاده در تولید مثل دام نظیر االیزا و 
PCR 

1 

و  5364

و  5381

5386 

آموزش زبان 

  انگلیسی

 فراگیری زبان اول و دوم
1 

 12تا  8:30

 16تا  14 و
 شفاهی

به دنبال آزمون 

شفاهی از 

داوطلبان 

مصاحبه 

تخصصی نیز به 

عمل خواهد 

 آمد.

 روش تحقیق و آزمون سازی
1 

 روشهای تدریس و زبان شناسی کاربردی

1 

 

 :نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه -7

 :درخواست پذیرش داوطلبانتشکیل پرونده جهت  -7-1

 16/03/96از تاریخ  اطالعیهاین  3بند آپلود مدارک مندرج در ثبت نام و  از طریق داوطلبان پذیرش درخواست

الزم است داوطلبان  پذیر خواهد بود.مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز امکان وبگاهدر  30/03/96لغایت 

 مراجعه نمایند. دانشکده یا پژوهشکده ها قبل از ثبت نام به وبگاه 

مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه  وبگاهدر  و مدارک آپلود شده توسط داوطلب دهصحت اطالعات وارد ش

باشد. در صورتیکه در هر مرحله از فرآیند پذیرش داوطلب و حتی پس از پذیرش تبریز بر عهده داوطلب می

با  وبگاهدر  و مدارک آپلود شده توسط داوطلب در دانشگاه مشخص گردد که اطالعات وارد شده داوطلب

 وبگاههمچنین ثبت نام داوطلب در  برخورد خواهد شد.و مقررات اطالعات واقعی مغایرت دارد مطابق قوانین 

دانشگاه تبریز در خصوص نحوه  اطالعیهمدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز به منزله مطالعه کامل 

-از طرف داوطلب می طالعیهاو قبول کلیه شرایط مندرج در این  1396پذیرش دانشجو در دوره دکتری سال 

عدم ثبت نام در وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز در زمان تایید شده به منزله انصراف  باشد.

 داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز است.
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 :و فناوری(و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی  تخصصی و مصاحبه یا شفاهیو  آزمون کتبی)مرحله دوم  شرکت در -7-2

که در انتهای مرحله آپلود )با در دست داشتن کارت شرکت در آزمون  کلیه داوطلبان حائز شرایط بایستی

در روزهای تعیین شده در اند(، دریافت و چاپ نموده مدارک از وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز

به دانشکده یا پژوهشکده  تخصصی مصاحبه و و یا شفاهی جهت شرکت در آزمون کتبی اطالعیهاین  2بند 

منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه ه عدم مراجعه در این تاریخ ها ب مربوطه مراجعه نمایند.

  تبریز است.
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