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 1398-99سال تحصیلی 
بدینوسیله شرایط و  ،  1398-99آزمون دکتري نیمه متمرکز سال ضمن آرزوي موفقیت براي پذیرفته شدگان مرحله اول 

 .به شرح ذیل اعالم می گردد  ضوابط پذیرش مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) این آزمون
 

 ضوابط پذیرش الف )
 در آزمون مرحله اول (سنجش علمی) الزم نصاب حد کسب-1

ش علمی مورد قبول دانشگاه در کد رشته امتحانی مربوطه را کسب نماید. در غیر اینصورت جداوطلب باید حد نصاب سن

 مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون مرحله دوم نخواهند بود. 

این دانشگاه صرفاً از طریق آزمون شفاهی (بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و  رزیابی تخصصی)برگزاري مرحله دوم (ا

  د بود.خواهمصاحبه علمی) 
 

 نحوه ارسال مدارك  ب)
روز قبل از  یکتا  11/03/1398از تاریخ به صورت الکترونیکی  ،مدارك درخواستی دانشگاهتصویر  آپلودبه  ملزم داوطلب

 سامانه آپلود مدارك آدرس. ) می باشددر سامانه اي که به این منظور تدارك دیده شده است(تاریخ برگزاري مصاحبه 

www.edux.uok.ac.ir .ترجیحاً از مرورگرهاي  می باشدInternet Explorer  و  یاFirefox .استفاده شود 
 

به هیچ درخواستی خارج از موارد ثبت شده در سامانه الکترونیکی  ترتیب اثر داده نخواهد شد. لذا داوطلبان : تذکر مهم

  آپلود مدارك اقدام نمایند.ضرورتاً از طریق سامانه اعالم شده براي ثبت درخواست و 

 مشاهد توان می را 8/03/98 مورخ جدید اطالعیه یک در سامانه در مدارك ارسال نحوي الکترونیکی آموزش:  مهم تذکر

 . نمود
 

  روز مصاحبه ارائه در جهت ارك الزممدج) 

 الزامی می باشد. جهت برابر با اصل شدن آزمون شفاهی ارائه اصل مدارك درخواستی در روز برگزاري  **     

 توسط داوطلب در روز مصاحبه الزامی می باشد. "صورت سیمی " به  ذیلمدارك ارائه تصویر  **  
 

 1398 کارنامه قبولی مرحله اول سنجش آزمون دکتري سال - 1
 

 مدرك یا گواهی پایان تحصیالت مقطع کاردانی،کارشناسی وکارشناسی ارشد -2

 کاردانی،کارشناسی وکارشناسی ارشدتحصیلی ریزنمرات مقطع  -3

 *براي دانشجویان سال آخر  31/6/1398گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا تاریخ -4

 شناسنامه وکارت ملی  -5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 گواهی استفاده از سهمیه ایثارگران -6

تحقیقات  ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم،مربیان دانشگاهحکم کارگزینی داوطلب متقاضی استفاده ازسهمیه  -7
داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربی، موظف به ارائه اصل و تصویر حکم استخدام رسمی ممهور توسط هیأت ممیزه ( وفناوري

باشند. منحصراً مربیانی آموزش عالی ذیربط میمرکزي یا هیأت ممیزه منصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در دانشگاه یا موسسه 

که واجد شرایط و ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوري و سازمان سنجش آموزش کشور باشند، مجاز به استفاده از سهمیه مربی در 

 .)باشنداین آزمون می

 در سال تحصیلیسازمان سنجش آموزش کشور،  1398) سال.Ph.Dدوره دکتري (بر اساس شیوه نامه اجرایی * 

انجام نمی پذیرد و نیز با توجه به اینکه این دانشگاه پذیرش تکمیل ظرفیت  پذیرش دانشجو به صورت 1398-1399  

اتمام تحصیل حداکثر ملزم به سال آخر مقطع کارشناسی ارشد، دانشجوي ورودي بهمن نخواهد داشت، لذا کلیه داوطلبان 

 خواهند بود. "سی و یکم شهریور ماه سال جاري"ن تا پایا

 :وجهت
داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند عالوه بر ارائه ریز نمرات و مدرك کارشناسی ناپیوسته  -

  ملزم به ارائه ریز نمرات و مدرك کاردانی نیز می باشند.

 ذیر نخواهد بود.، انجام مصاحبه امکان پآزمونروز  الذکر درهر یک از مدارك فوق يدر صورت عدم ارائه -

مشمول کلیه مقررات آموزشی بوده؛ پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتري مشغول به تحصیل  -

 و انضباطی دانشگاه خواهند بود.
نام (شروع به تحصیل) مدارك الزم مبنی بر موافقت با ثبت، باید براي هاي دولتی هستندپذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه -

 تحصیل تمام وقت یا مأموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب داراي هر یک از شرایط ورود به دوره دکتري نبوده  یا  وت نام چنانچه در هر مرحله از ثب -

 .یل وي جلوگیري به عمل آمده و مطابق مقررات با ایشان برخورد خواهد شدصبالفاصله از ثبت نام و ادامه تح ،است
 استفاده نمایند. دانشگاه   1 شماره  مهمانسرايرفاهی (اسکان و پذیرایی) داوطلبان در صورت تمایل می توانند از امکانات  -

 09185393630 زند کریمیآقاي مهمانسرا:   تماسشماره 

 جنب بانک تجارت، پایین تر از سازمان مرکزي دانشگاه. 1درب ورودي شمالی شماره  –آدرس مهمانسرا: دانشگاه کردستان 

 

  5033داخلی  33664600-9      :  شماره پشتیبانی جهت پاسخگویی به شما داوطلبان گرامی
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 دانشگاه کردستان 1398-99برنامه زمانی  آزمون شفاهی دکتري سال  – 1جدول شماره 
 

 تاریخ مصاحبه عنوان رشته گرایش رشته امتحانی دانشکده

 علوم انسانی و اجتماعی

 تربیت بدنی
 مدیریت ورزشی

 تیر 5
 فیزیولوژي ورزشی

 علوم تربیتی
 خرداد 28 مدیریت آموزشی

 خرداد 25 توسعه آموزش عالی

 علوم پایه

 شیمی

 شیمی فیزیک

 مرداد 6
 شیمی تجزیه

 شیمی معدنی

 شیمی آلی

 خرداد 25 نانو مواد معدنی -نانوشیمی علوم و فناوري نانو

 فیزیک

 ذرات بنیادي و نظریه میدانهافیزیک 

 ماده چگالفیزیک  تیر 23

 نجوم و اختر فیزیک

 خرداد 28 فوتونیک

 تیر 22 آنالیز عددي-آنالیز -جبر ریاضی 

 زبان و ادبیات فارسی خارجیادبیات و زبانهاي
 ادبیات عرفانی-زبان و ادبیات فارسی

 تیر 18
 ادبیات غنایی-زبان و ادبیات فارسی

 مهندسی

 تیر 15 مهندسی صنایع مهندسی صنایع

 تیر 25 سازه-مهندسی عمران مهندسی عمران

 تیر 25 قدرت-مهندسی برق مهندسی برق

 کشاورزي

 علوم دامی

 و طیور ژنتیک و اصالح نژاد دام

 تیر 9
 تغذیه دام

 طیورتغذیه 

 فیزیولوژي دام و طیور

 اگروتکنولوژي
فیزیولوژي گیاهان زراعی-اگروتکنولوژي  

 تیر 3
اکولوژي گیاهان زراعی-اگروتکنولوژي  

 تیر 9 بیوتکنولوژي کشاورزي کشاورزيبیوتکنولوژي 

 تیر 1 بیماري شناسی گیاهی گیاهپزشکی

 خرداد 28 شهرسازي شهرسازي هنر و معماري
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