
 بسمه تعالی      

 96در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری  2 شماره اطالعیه اصالحیه

 های اطالعیه اساس که بر 1396  سال دکتری دوره ورودی آزمون در شرکت و نام ثبت متقاضیان کلیه برای موفقیت آرزوی با 1 شماره اطالعیه پیرو

 این در پذیرشگرامی متقاضی  رساند داوطلبان می اطالع به اند، نموده شرکت(  علمی سنجش)  اول مرحله در کشور آموزش سنجش سازمان

 مدارک بارگذاری الکترونیکی، نام ثبت به نسبت ضوابط و شرایط از کامل با اطالع و کرده مطالعه دقت با را اطالعیه این مطالب ستا ضروری دانشگاه

 نماید. اقدام ،اطالعیه این در شده مهلت اعالم در نام ثبت انجام گواهی دریافت ،

 (کنید کلیک را راهنمای ثبت نام الکترونیکی اینجا به دسترسی برای) دانشگاه الکترونیکی سامانه در نام ثبت حوهن 

 نشانی طریق از دارند فرصت 19/3/96 الی 9/3/96 تاریخ از 1396 سال متمرکز نیمه دکتری آزمون مصاحبه در شرکت جهت عزیز داوطلبان

http://edu.alzahra.ac.ir جامع  سامانه بهپس از ورود   "ملی کد": عبور رمز و " 6+  داوطلبی شماره": کاربری شناسه نمودن وارد با

 . دننمای بارگذاری مناسب های محل در ( pdfیا  JPG)مناسب  فرمتو مدارک مورد نیاز را با نموده  نام ثبتدانشگاهی گلستان 

 مشخصات تکمیل و مشاهده: 

 ارائه دانشگاه به کشور آموزش سنجش سازمان توسط قبالً که را مصاحبه در نام ثبت نامه تقاضا در شده  ثبت پیش از اطالعات ابتدا باید داوطلبالف(

 .نماید تایید و ثبت را آن تقاضانامه اطالعات سایر تکمیل و نمودن وارد از پس و داده مطابقت خود مشخصات با شده، درج سیستم در و

 سپس و داده انجام را نظر مورد ویرایش و اصالح ابتدا داوطلب باید ،(داوطلب توسط شده ثبت یا موجود) اطالعات ویرایش به نیاز صورت رب ( د

 .نماید کلیک را "تغییرات اعمال" کلید اطالعات ثبت برای

در صورت قبولی  دوم نوبت شدگان پذیرفته که آنجایی از و باشد می داوطلب توسط شهریه پرداخت به مشروط دوم نوبت دانشجوی پذیرش: توجه 

 جهت( دانشگاه آموزشی معاونت سایت در مندرج) شهریه مبالغ به توجه با داوطلبان است مقتضی لذا ندارند، را آینده سال آزمون در شرکت حق

 .نماید گیری تصمیم مصاحبه در شرکت و نام ثبت

 

پی اچ دي تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=g5EZ3cMX5TQ%3d&tabid=956&mid=2032
http://edu.alzahra.ac.ir/
http://edu.alzahra.ac.ir/
http://edu.alzahra.ac.ir/tabid/402/Default.aspx


 مصاحبه در شرکت والکترونیکی  نام سامانه ثبت در بارگذاری برای الزم مستندات و  مدارک

 و آموزشی مدارک و کپی کلیه اصل ارائه) . دننمای بارگذاری سامانه در را زیر مدارک تصویر باید مصاحبه در شرکت برای عزیز داوطلبان

 ( است الزامی مصاحبه روز در 1پژوهشی مندرج در کاربرگ شماره  مستندات

 و شناسنامه ملی کارت.1

 (  دوره این بودن دارا درصورت)  معدل دارای کاردانی دوره نمرات ریزیا  و مدرک اصل.2

  باشد( ارسال ریز نمرات ضروری می ،) در صورت ارسال تصویر مدرک فاقد معدل کارشناسی دوره نمرات ریزیا  ودارای معدل  مدرک اصل.3

 (باشد می ضروری نمرات ریز ارسال ،معدل فاقد مدرک تصویر ارسال صورت در) ارشد کارشناسی دوره نمرات ریزیا  ودارای معدل  مدرک اصل.4

 التحصیلی فارغ گواهی اصل تصویر است الزم باشند، نمی فوق تحصیلی مدارک/ مدرک اصل ارائه به قادر دلیل هر به که شدگانی معرفی: 1 تبصره

 (برای دسترسی به فرم اینجا را کلیک کنید) نمایند. بارگذاری سامانه در مدرک جای به را مدرک اخذ محل توسط شده تایید

 محل دانشگاه توسط شده تایید و تکمیل معدل فرم است الزم اند، بوده ارشد کارشناسی مقطع آخر سال دانشجوی آزمون، زمان در که داوطلبانی.5

 برای) ، سنجش سازمان 96 سال دکتری 2 شماره دفترچه 94صفحه یا 1 شماره دفترچه 37 صفحه در مندرج فرم. )نمایند بارگذاری را تحصیل

 (کنید کلیک را اینجا فرم به دسترسی

 (برای دسترسی به فرم اینجا را کلیک کنید)دوره دکتری درخواست شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز(  1) شماره.کاربرگ 6

 پژوهشی یا ...... –. صفحه اول مقاالت علمی 7

 . اصل کارنامه علمی سازمان سنجش داوطلبان8

می  آنان خوداظهاری مدارک و اطالعات اساس بر صرفا مرحله این در داوطلباناطالعات از آنجایی که  شود می تاکید داوطلبان کلیه بهتذکر مهم : 

 .بود خواهد داوطلب متوجه مذکور مدارک در صحت عدم یا ناقص ارسالکلیه عواقب ناشی از  لذا،باشد . 

 :مربی سهمیه شدگان معرفی جهت نیاز مورد مدارک

 علوم وزارت به وابسته عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه( آزمایشی یا قطعی سمیر علمی هیات عضوداوطلبانی که با استفاده از سهمیه مربی )

می ( مدارک سایر بر عالوه) 1396 سال دکتری متمرکز نیمه دکتری آزمون مصاحبه در شرکت جهت، شرایطدارا بودن  صورت در فناوری ، و تحقیقات

  بایست مدارک زیر را در روز مصاحبه با خود همراه داشته باشند .

پی اچ دي تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=RlQ1iutqB2g%3d&tabid=956&mid=2032
http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=GS0B4SfpVFU%3d&tabid=956&mid=2032
http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=GS0B4SfpVFU%3d&tabid=956&mid=2032
http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=NA4DByZwlqk%3d&tabid=956&mid=2032


 ( کنید کلیک را اینجا فرم به دسترسی برای) 1396 سال متمرکز نیمه دکتری آزمون در مربی سهمیه از استفاده مخصوص شده تایید فرم.1

  بهداشت یا علوم وزارتین منصوب ممیزه هیات یا مرکزی ممیزه هیات توسط ممهور آزمایشی رسمی استخدام حکم اولین.2

 پژوهشی و علمی مدارکتحویل 
 

در روز مصاحبه الزامی می   1: ارائه اصل و کپی کلیه مدارک آموزشی و مستندات پژوهشی مندرج در کاربرگ شماره توجه

 اشد.ب 
 

  مصاحبه در شرکت هزینه الکترونیکی پرداخت

سامانه گلستان و  طریق از) صد هزار تومان(  ریال 000/000/1 مبلغ است الزم شده معرفی های محل رشته کد مصاحبه در شرکت جهتان عزیز داوطلب

 .نمایدپرداخت  الکترونیکیبه صورت 

 :نام ثبت انجام گواهی دریافت  

 گذرانده موفقیت با را الزامی تصویرمدارک ارسال هزینه، الکترونیکی پرداخت مشخصات، تایید و ثبت مراحل داوطلب صورتیکه در مرحله این در  

 .نماید ارائه مصاحبه برگزاری روز در را آن و. نماید چاپ و دریافت را نام ثبت انجام گواهی سامانه، از است ضروری باشد

 تکمیل به نسبت که داوطلبانی و است ضروری) مصاحبه (  تخصصی ارزیابی دوم مرحله در شرکت جهت الکترونیکی نام ثبت انجام گواهی ارائه

 .بود نخواهند دوم مرحله در شرکت به مجاز باشند نکرده دریافت را الکترونیکی نام ثبت گواهی و نکرده اقدام فوق فرایند

. بود خواهد 10/4/96 تا مورخ دانشگاه تکمیلی تحصیالت توسط داوطلب ارسالی مدارک تایید به منوط نام ثبت انجام گواهی دریافت:  توجه توجه

 .شد نخواهد گواهی دریافت به موفق نماید بارگذاری سامانه در ناصحیح یا ناقص صورت به را مذکور مدارک داوطلب چنانچه است بدیهی

 :مهم تذکرات
 . داشت نخواهد مسترد عنوان هیچ به مصاحبه در شرکت هزینه-1

 گرفته پس باز مدارک دلیلی هر به چنانچه و کند دریافت جلسه پایان از پس را مصاحبه جلسه در شده ارائه مستندات اصل داوطلب است ضروری-2

 .داشت نخواهد آنها حفظ قبال در مسئولیتی هیچ دانشگاه نشود

پی اچ دي تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://edu.alzahra.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=uqHaOgcJfgU%3d&tabid=956&mid=2032


 

 

 گرایش رشته دانشکده
مکان برگزاری 

 آزمون
 تاریخ مصاحبه دوره کد رشته محل

  توضیحات 

 ادبیات 

 اسالم تاریخ

 گروه تاریخ

 روزانه 1479

 خرداد  30و  29

داوطلبان گرامی جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص 

آزمون و مدارک مورد نیاز به سایت دانشکده به آدرس 

http://adabiat.alzahra.ac.ir  مراجعه فرمایید 

 شبانه 1484

 ایران بعد از اسالم تاریخ

 روزانه 1490

 تیر  13و  12

 شبانه 1507

 زبان آموزش

 انگلیسی

----- 

گروه زبان 

 انگلیسی

 روزانه 5360

 تیر 13و  12

 شبانه 5377

زبان و ادبیات 

 فارسی

----- 

گروه ادبیات 

 فارسی

 روزانه 1003

 تیر 14

 شبانه 1061

 ادبیات و زبان

 فارسی

 عرفانی

 ادبیات گروه

 فارسی

 تیر 14 روزانه 1042

گروه ادبیات  -----زبان و ادبیات 
 روزانه 1176

 تیر 14

 شبانه 1198

زمانی برگزاری مرحله دوم ارزیابی تخصصی ) مصاحبه ( جدول   

پی اچ دي تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://adabiat.alzahra.ac.ir/
http://adabiat.alzahra.ac.ir/


 گرایش رشته دانشکده
مکان برگزاری 

 آزمون
 تاریخ مصاحبه دوره کد رشته محل

  توضیحات 

 عرب عرب

علوم 

اجتماعی و 

 اقتصاد

 گروه مدیریت بازاریابی مدیریت بازرگانی
 روزانه 2058

 تیر 11و  10

داوطلبان گرامی جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص 

آزمون و مدارک مورد نیاز به سایت دانشکده به آدرس 

http://economics.alzahra.ac.ir/ مراجعه فرمایید 

 شبانه 2071

 مسائل اجتماعی ایران جامعه شناسی
گروه جامعه 

 شناسی
 تیر 12 روزانه 1535

 علوم اقتصادی

 اقتصاد سنجی

 گروه اقتصاد

 تیر 13و  12 روزانه 1218

 اقتصاد پولی
 روزانه 1225

 تیر 13و  12
 شبانه 1280

 توسعه اقتصادی
 روزانه 1247

 تیر 13و  12
 شبانه 1293

 ------- حسابداری
گروه 

 حسابداری

 روزانه 2241

 تیر 14و  13

 شبانه 2252

 الهیات
علوم قرآن و 

 حدیث
----- 

گروه علوم 

 قرآن و حدیث
 تیر  12 روزانه 1578

داوطلبان گرامی جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص 

 آزمون و مدارک مورد نیاز به سایت دانشکده به آدرس

پی اچ دي تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://economics.alzahra.ac.ir/
http://economics.alzahra.ac.ir/


 گرایش رشته دانشکده
مکان برگزاری 

 آزمون
 تاریخ مصاحبه دوره کد رشته محل

  توضیحات 

http://theology.alzahra.ac.ir/ .مراجعه فرمایید 

 –فنی 

 مهندسی

 گروه صنایع ---- مهندسی صنایع

 روزانه 4142

 تیر 13و  12

 خصوص در بیشتر اطالعات کسب جهت گرامی داوطلبان

 آدرس به دانشکده سایت به نیاز مورد مدارک و آزمون

http://engineering.alzahra.ac.ir/ .مراجعه فرمایید 
 شبانه 4157

 علوم زیستی

زیست فناوری 

 میکروبی
------- 

گروه 

 بیوتکنولوژی

 روزانه 2772
 تیر 12

 خصوص در بیشتر اطالعات کسب جهت گرامی داوطلبان

 آدرس به دانشکده سایت به نیاز مورد مدارک و آزمون

http://biosciences.alzahra.ac.ir/ .مراجعه فرمایید 

 شبانه 2774

 ------ میکروبیولوژی
گروه 

 میکروبیولوژی
 تیر 12 روزانه 2758

 ------- فیزیولوژی گیاهی
گروه 

 فیزیولوژی
 تیر 12 روزانه 5527

 زیست شناسی محاسباتی بیوفیزیک
دانشکده علوم 

 زیستی
2767 

بورس 

اعزام به 

 خارج 

 تیر 12

پی اچ دي تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://theology.alzahra.ac.ir/
http://engineering.alzahra.ac.ir/
http://biosciences.alzahra.ac.ir/


 گرایش رشته دانشکده
مکان برگزاری 

 آزمون
 تاریخ مصاحبه دوره کد رشته محل

  توضیحات 

زیست شناسی 

 مولکولی -سلولی 
 2722 زیست شناسی سامانه ای

بورس 

اعزام به 

 خارج

 تیر 12

علوم 

تربیتی و 

 روانشناسی

 ----- روانشناسی
گروه 

 روانشناسی

 روزانه 1833

 تیر 12

 خصوص در بیشتر اطالعات کسب جهت گرامی داوطلبان

  آدرس به دانشکده سایت به نیاز مورد مدارک و آزمون

http://edpsy.alzahra.ac.ir/ .مراجعه فرمایید 

 شبانه 1854

فلسفه تعلیم و 

 تربیت
----- 

گروه مدیریت 

و برنامه ریزی 

 آموزشی

 روزانه 1709

 تیر 12
 شبانه 1716

 ---- برنامه ریزی درسی

گروه مدیریت 

و برنامه ریزی 

 آموزشی
 تیر 12 روزانه 1725

علم اطالعات و 

 دانش شناسی
 بازیابی اطالعات و دانش

گروه علم 

اطالعات و 

 دانش شناسی

 تیر 12 روزانه 1876

 تیر 12 روزانه 1810 گروه مشاوره ----- مشاوره

پی اچ دي تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://edpsy.alzahra.ac.ir/


 گرایش رشته دانشکده
مکان برگزاری 

 آزمون
 تاریخ مصاحبه دوره کد رشته محل

  توضیحات 

 روانشناسی تربیتی

 

----- 

گروه 

روانشناسی 

 تربیتی 

 روزانه 1757

 تیر 12

 شبانه 1769

 هنر

 --- پژوهش هنر

گروه پژوهش 

 هنر

 روزانه 5181

 تیر  12

 خصوص در بیشتر اطالعات کسب جهت گرامی داوطلبان

  آدرس به دانشکده سایت به نیاز مورد مدارک و آزمون

http://art.alzahra.ac.ir/  .مراجعه فرمایید 

 شبانه 5192

 پژوهش هنر

کیف و  –طراحی صنعتی 

 کفش

 دانشکده هنر

5165 

بورس 

اعزام به 

 خارج 

 تیر 12

اسباب -طراحی صنعتی

 بازی
5166 

بورس 

اعزام به 

 خارج

 تیر 12

 5167 طراحی بازی-انیمیشن

بورس 

اعزام به 

 خارج

 تیر 12

تولید انیمیشن -انیمیشن

 و تصویر سازی
5168 

بورس 

اعزام به 

 خارج

 تیر 12

پی اچ دي تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://art.alzahra.ac.ir/


 گرایش رشته دانشکده
مکان برگزاری 

 آزمون
 تاریخ مصاحبه دوره کد رشته محل

  توضیحات 

 5163 طراحی لباس

بورس 

اعزام به 

 خارج

 تیر 12

 5164 طراحی پارچه

بورس 

اعزام به 

 خارج

 تیر 12

علوم 

 ریاضی

 آنالیز عددی ریاضی کاربردی

 گروه ریاضی

 تیر 14 روزانه 2981

 خصوص در بیشتر اطالعات کسب جهت گرامی داوطلبان

  آدرس به دانشکده سایت به نیاز مورد مدارک و آزمون

http://math.alzahra.ac.ir/ .ریاضی محض مراجعه فرمایید 
 تیر 14 روزانه 2814 جبر

 تیر 14 روزانه 2854 آنالیز

 -فیزیک

 شیمی

 شیمی

 شیمی تجزیه

 گروه شیمی

 تیر 14 روزانه 2534

 خصوص در بیشتر اطالعات کسب جهت گرامی داوطلبان

  آدرس به دانشکده سایت به نیاز مورد مدارک و آزمون

http://phch.alzahra.ac.ir/ .مراجعه فرمایید 

 تیر 14 روزانه 2598 شیمی معدنی

 تیر 14 روزانه 2465 شیمی آلی

 تیر 14 روزانه 3091 گروه فیزیک اتمی مولکولی فیزیک

پی اچ دي تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://math.alzahra.ac.ir/
http://phch.alzahra.ac.ir/


 گرایش رشته دانشکده
مکان برگزاری 

 آزمون
 تاریخ مصاحبه دوره کد رشته محل

  توضیحات 

 تیر 14 روزانه 3115 حالت جامد

 روزانه 3151 نجوم
 تیر 14

 تیر 14 روزانه 3161 نظری

 

 

 :مهم تذکرات

 شد. نخواهد مسترد عنوان هیچ به) مصاحبه ( آزمون مرحله دوم ارزیابی تخصصی  در شرکت هزینه-1

 گرفته  پس باز مدارک دلیلی هر به چنانچه و کند دریافت جلسه پایان از پس را مصاحبه جلسه در شده ارائه مستندات اصل داوطلب است ضروری-2

 .داشت نخواهد آنها حفظ قبال در مسئولیتی هیچ دانشگاه نشود

 در صورت بروز مشکل در ایام ثبت نام الکترونیکی می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

85692837-85692804-85692408-85692189  

 

 

 الزهرا معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه            

پی اچ دي تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


