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 بسمه تعالی

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

 8931متمرکز دکتری سال آزمون نیمه  (آموزشی، پژوهشی و فناوری

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

 صورت خواهدسازمان سنجش آموزش کشور  02/1/89مورخ  /س4203نامه ابالغی شماره شیوهمطابق با بود که اجرای این مراحل 

بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و  آزمون متمرکز. مرحله اول مربوط به گرفت

های هاداوطلبان است که توسط دانشگ آموزشی، پژوهشی و فناوریبررسی سوابق مصاحبه علمی و سنجش عملی، مرحله دوم آن شامل 

و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی  نجش عملیمصاحبه علمی و س) گیرد. در راستای اجرای مرحله دومپذیرنده دانشجو صورت می

 الع داوطلبان می رساند. طموارد ذیل را به ادر دانشگاه تبریز  (و فناوری

 دانشگاه: مرحله اول حد نصاب -8

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

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

)با توجه به جدول زمانی مربوط به هر کد رشته محل(  14/4/1489تا  6/4/1489  تاریخاز  توانندمی انتخابی هایمحلهکدرشت

مصاحبه علمی و ) مرحله دوم  نسبت به ثبت نام برای www.tabrizu.ac.ir نشانیه تبریز به دانشگا وبگاهبا مراجعه به 

 اقدام نمایند.و آپلود مدارک  و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( سنجش عملی

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

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

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

 1489 سال (.Ph.D) دکتری دوره ورودیآزمون ( مصاحبه علمی و سنجش عملی) دوم مرحله زمان اجرایدانشگاه تبریز است. 

 خواهد بود. برنامه زمانی اعالمی از طرف سازمان سنجشطبق ها گرایش -در کلیه رشته دانشگاه این

ف الذکر به منزله انصرافوقبرنامه زمانی در تاریخ مندرج در  تخصصی یا شفاهی و مصاحبهو عدم حضور در آزمون کتبی : یکنکته 

 باشد.درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز میداوطلب از 

 به وبگاه دانشکده یا پژوهشکده مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه نمایند.  تخصصی مصاحبه جزییات: داوطلبان جهت اطالع از دونکته 
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 مدارک مورد نیاز: -9

 در روز مصاحبه متقاضیاندانشگاه تبریز که   1489آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال  متقاضیان پذیرش درمدارک مورد نیاز 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز وبگاهبایست همراه داشته باشند و فایل اسکن مدارک زیر را از طریق می تخصصی

 :به شرح زیر است 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.با فرمت  1489( دکتری سال آزمون متمرکزتصویر کارنامه آزمون مرحله اول ) -

کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دایم یا برگ آماده به خدمت بدون )مدرک نظام وظیفه مخصوص آقایان  تصویراصل و  -

 jpg.با فرمت  (اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشدغیبت یا  گواهی 

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

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

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

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

ای یا دکتری حرفه وارشد در مقاطع کارشناسی  41/26/89آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  -0تبصره 

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

راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی  0شماره فرم اعالم معدل در دفترچه  را همراه داشته و ارائه نمایند.  42/11/87تا تاریخ 

 قابل دسترسی است. 1489سال  (.Ph.D)دوره دکتری 

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

   .(را از طریق وبگاه ارسال نمایند pdfبا فرمت  هر مقاله فقط صفحه اول ،تخصصی در روز مصاحبه تمامی صفحات هر مقاله

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

    .(را از طریق وبگاه ارسال نمایند pdfبا فرمت  هر مقاله فقط صفحه اول ،تخصصی روز مصاحبه

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

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

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

 jpg.با فرمت 

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

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

. نامه الزامی استاند ارائه فرم پیشنهاد پایاننامه 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 مدیریتفرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تکمیل شده )فرم از قسمت فرم های  -

 jpg.برداشته و تکمیل شود.( با فرمت  تبریز تکمیلی دانشگاه
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واریزی  (مصاحبه علمی و سنجش عملیمرحله دوم )ریال بابت هزینه  هزار( هفتصد) 222/722به مبلغ  واریزیفیش  تصویر -

 jpg.با فرمت دانشگاه تبریز  از طریق سامانه امور مالی قابل دستیابی در صفحه اصلی وبگاه

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment 

 نوع درآمد: مصاحبه و آزمون دکتری      انتخاب نوع واحد: مدیریت تحصیالت تکمیلی

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

 jpg.با فرمت  تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز را از  مصاحبه علمی و سنجش عملیالزم است داوطلبان پس از تکمیل آپلود مدارک، کارت شرکت در آزمون 

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

 منوط به داشتن کارت شرکت در آزمون خواهد بود.  

 

 داوطلبان: یاختصاص و شرایط عمومی -4

زمون نیمه متمرکز آسازمان سنجش آموزش کشور در خصوص  0 و 1شماره  هایاحراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه -

 .1489دکتری 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

/س مورخ 9224شماره  طی نامه ابالغی 8931سال  (.Ph.D)نامه آزمون ورودی دوره دکتری شیوه نامه اجرایی آیین موضوع

 ذیل به تصویب نهایی رسید:موارد  از بررسی مطرح و پس سازمان سنجش آموزش کشور 25/8/31

نمره مرحله دوم )مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( شامل مجموع نمرات ارزیابی امتیاز  2-1

الی  0باشد و طبق جداول شماره می تخصصیپژوهشی و فناوری، امتیاز آموزشی، امتیاز آزمون کتبی و یا شفاهی و امتیاز مصاحبه 

عملی و بررسی سوابق آموزشی، مصاحبه علمی و سنجش است که مجموع نمرات مرحله دوم ) گیرد. الزم به توضیحانجام می 3

توسط سازمان سنجش آموزش  باشد. نمره نهایی داوطلب با اعمال نمره مرحله اول و نمره مرحله دوممی 22پژوهشی و فناوری( از 

 گردد:ت زیر عمل میبه صور مرحله دومشود. درصورت نیاز به گرد کردن نمره محاسبه می کشور

بدون تغییر باقی  رقمشوند و آخرین باشد، تمام ارقام بعدی حذف می 2که باید نگه داشته شود، کمتر از  رقمیاگر رقم بعد از آخرین 

د و شو، به آخرین رقم یک واحد اضافه میباشد 2بیشتر از  مساوی یا که باید نگه داشته شود، رقمیاگر رقم بعد از آخرین  ماند.می

    شوند.حذف می ارقام بعدی

در خصوص حدنصاب مرحله دوم )مصاحبه علمی و سنجش عملی و و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( برای پذیرش در  2-0

به تصویب رسید و مقرر شد مراتب  22از  02دانشگاه امتیاز پردیسهای  و های نوبت دومو برای دوره 22از  02های روزانه امتیاز دوره

 و جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت. 4و  0های شماره امتیازدهی طبق فرم به سازمان سنجش آموزش کشور اعالم شود.
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 2فرم شماره 

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

 باشد:بخش به شرح زیر می 0مصاحبه داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری شامل  و یابی سوابق علمیارزش

 (0امتیاز )مطابق با جدول  02سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری با حداکثر  -الف

 (4امتیاز )مطابق با جدول  42مصاحبه علمی و سنجش عملی با حداکثر  -ب

 آموزشی، پژوهشی و فناوری:الف( امتیاز سوابق 

 امتیاز( 02نحوه محاسبه امتیازات آموزشی، پژوهشی و فناوری توسط دانشگاه تبریز )حداکثر  -0جدول 

حداکثر  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

امتیاز  نحوه ارزیابی

 مکتسبه

پژوهشی )داخلی و  -مقاالت علمی -1-1 1

 خارجی( مرتبط با رشته تحصیلی*

 

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان  -1-0

 های علمی و صنعتی ایران یا دانشگاه تبریز* پژوهش
 
 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر -1-4

 امتیاز 6

مطابق آخرین مصوبه هیات ممیزه 

 دانشگاه 

 

و  2/0المللی تا گواهی ثبت اختراع بین

 امتیاز 0داخلی تا 

 

 2/0خارجی تا  و 2/1برگزیدگی داخلی تا 

 امتیاز

 

 ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی*  –مقاالت علمی  0
 امتیاز 0

امتیاز مطابق آخرین مصوبه  1هر مقاله تا 

 هیات ممیزه دانشگاه

 

مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر )داخلی یا  4

 خارجی( *
 امتیاز 0

  امتیاز 2/2و داخلی  72/2خارجی تا 

   امتیاز 1 کتاب مرتبط با رشته تحصیلیتالیف یا ترجمه  3

  2-4-2طبق بند  امتیاز 0 معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل کارشناسی * 2

برگزیدگان المپیادهای علمی و دانشجویی یا  6

المپیادهای ورزشی کشوری )فقط مخصوص 

داوطلبین مجموعه های امتحانی تربیت بدنی( و یا 

مسابقات ریاضی انجمن ریاضی کشور )فقط 

مخصوص داوطلبین مجموعه های امتحانی علوم 

 ریاضی( 

2/1 

 امتیاز

 0/1، 6تا  3رتبه  -امتیاز 2/1، 4تا  1رتبه 

رتبه   -امتیاز 8/2، 8تا  7رتبه  -متیازا

، 12تا  14امتیاز و رتبه  6/2، 10تا  12

 امتیاز 4/2
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 مدرک زبان معتبر* 
2/0 

 امتیاز

طبق جدول همترازی نمرات آزمونهای 

ملی و بین المللی زبان انگلیسی *  )بند 

2-4-7) 

 

 دوره تحصیل محل دانشگاه کیفیت و معدل 9

 ناپیوسته* ارشد کارشناسی
0 

  2-4-2طبق بند 

-طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی و کارشناسی 8

 ارشد*
1 

  6-4-2طبق بند 

 22 جمع 12

 امتیاز
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 امتیاز( 42ب( امتیاز مصاحبه علمی و سنجش عملی )

 امتیاز( 42توسط دانشگاه تبریز )حداکثر  سنجش و علمی نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه -4جدول 

 حداکثرامتیاز فعالیتنوع  ردیف
نحوه ارزیابی )طبق نظر کمیته مصاحبه 

 کننده(

امتیاز 

 مکتسبه

   امتیاز 02 آزمون شفاهی و یا کتبی 10

   امتیاز 2 مصاحبه تخصصی 14

   امتیاز 2 نظر اساتید راهنما 13

   امتیاز 92 جمع

 

درج و پس از تکمیل تمام اطالعات الزم در این جدول و امضا و تایید آن توسط کلیه اعضای حاضر  3ج( امتیازدهی نهایی در جدول شماره 

 به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد. دانشکده یا پژوهشکده هاتوسط  3در جلسه مصاحبه، جدول شماره 

 

 3فرم شماره 

 ( آموزشی پژوهشی.Ph.Dپذیرش دانشجوی دوره دکتری )گزارش مرحله دوم 

 

 دانشکده یا پژوهشکده:                                                گروه:                                    عنوان رشته:         

 دانشگاه تبریز (Ph.D) دوره دکتری کل داوطلبان آزمون نمره -3 جدول

ف
دی

ر
 

نام و نام 

 خانوادگی

شماره 

 داوطلبی

نمره 

آزمون 

 متمرکز 

)مرحله 

 اول(

 

مرحله مصاحبه و بررسی سوابق داوطلبان توسط دانشگاه 

 )مرحله دوم(
جمع نمرات 

سوابق 

آموزشی، 

پژوهشی و 

فناوری و 

 مصاحبه

 نمره 22از 

کد رشته 

های محل

 مربوطه
نمره آموزشی، پژوهشی و 

 فناوری

 نمره 02از 

 

 نمره مصاحبه علمی 

 42و سنجش عملی از 

 نمره

 

1        

0        

4        

 نام و امضای اعضای حاضر در جلسه مصاحبه:

 

 

 به صورت زیر عمل شود: 0در خصوص موارد ستاره دار )*( در جدول شماره  2-4

نام دانشجو بالفاصله پس از اساتید کمیته هدایت نامه دانشجو مطرح و مقرر شد چنانچه موضوع مقاالت مستخرج از پایان     2-4-1

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

6 
 

گرایش تحصیلی دانشجو مطرح و مقرر شد امتیاز مقاله  -نامه ولی مرتبط با رشتهموضوع مقاالت غیرمستخرج از پایان 2-4-0

 طبق آخرین مصوبه هیات ممیزه دانشگاه به دانشجو تعلق گیرد.

های علمی و صنعتی یا دانشگاه تبریز مطرح و مقرر شد صرفاً به موضوع گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش 2-4-4

های علمی و صنعتی یا دانشگاه ی تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهای ثبت اختراعی امتیاز تعلق گیرد که داراگواهی

 تبریز باشند.

ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی و یا مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر )داخلی یا خارجی(  -امتیاز مقاالت علمی 2-4-3

مثال  باشد. به عنوانتحصیلی میگرایش  -پژوهشی )داخلی و خارجی( مرتبط با رشته -قابل انتقال به امتیاز مقاالت علمی

ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی و مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر  -در صورتی که داوطلبی دارای مقاالت علمی

 امتیاز خواهد بود. 12حداکثر تا  0جدول شماره  1)داخلی یا خارجی( نباشد امتیاز ردیف 

 

ارشد مطرح و مقرر های کارشناسی و کارشناسیشگاه محل تحصیل در دورهموضوع نحوه امتیازدهی به معدل و کیفیت دان 2-4-2

 و فرمول ذیل صورت پذیرد. 2شد امتیازدهی براساس جدول شماره 

 

 ارشد: نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به محل تحصیل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی2جدول 

 دانشگاه/موسسه
 (A) پارامتر

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

 صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، فردوسی مشهد و علم و صنعت(
0 

 7/1 هاهای دولتی مراکز استاندانشگاه

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

 های پیام نوردانشگاهی و دانشگاه
4/1 

 1 های غیرانتفاعیهای آزاد و سایر موسسهسایر دانشگاه

 

𝐴

2
+
𝐴

8
معدل) − 16) 

 باشد.می 2امتیاز دانشگاه/موسسه طبق جدول  ،𝐴که پارامتر 

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

 شده اند میانگین معدل های مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در محاسبه معدل کارشناسی مالک عمل است.  

 فی باشد، امتیاز معادل صفر منظور می گردد.تبصره دو: در صورتی که مقدار حاصله از فرمول فوق من
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ارشد مطرح و مقرر شد امتیازدهی براساس نیمسال های کارشناسی و کارشناسیموضوع طول مدت تحصیل در دوره 2-4-6

 صورت گیرد. 6التحصیلی و طبق جدول شماره فارغ

 

 ارشدکارشناسی و کارشناسی: نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به طول مدت تحصیل برای دوره های 6جدول 

                     2/2 3/2 02/2 

 نیمسال نهم نیمسال هشتم نیمسال هفتم کارشناسی

 نیمسال پنجم نیمسال چهارم نیمسال سوم کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

مالک امتیازدهی  7های ملی و بین المللی زبان انگلیسی مطرح و مقرر شد جدول شماره جدول همترازی نمرات آزمون 2-4-7

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

 

 : نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به مدرک آزمون زبان انگلیسی عمومی7جدول 

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

TOLIMO 
 حداکثر امتیاز

122-82 8-7 102-86 422-022 692-622 2/0 

98-92 8/6-2/6 82-96 038-040 288-272 42/0 

93-92 3/6-6 92-76 041-014 273-222 0/0 

78-72 8/2-2/2 72-66 010-186 238-202 22/0 

73-72 3/2-2 62-26 182-174 203-222 8/1 

68-62 8/3-2/3 22-36 170-120 388-372 72/1 

63-62 3/3-3 32-46 121-144 373-322 6/1 

28-22 8/4-2/4 42-08 140-114 338-302 2/1 

  

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

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

الزم  ایند.نممربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه یا پژوهشکده دانشکده  وبگاهبرای اطالع از جزئیات بیشتر در این خصوص به 

های تعیین شده به دانشکده یا در تاریخ اطالعیهاین  4است داوطلبان با همراه داشتن اصل و کپی مدارک مندرج در بند 

 دانشگاه در پذیرش درخواست از داوطلبها به منزله انصراف پژوهشکده مربوطه مراجعه نمایند. عدم مراجعه در این تاریخ

 .باشدمی تبریز

 

 

 

 

 دوره  امتیاز
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 باشد:می 9 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: در9جدول 

کدرشته 

 محل
 عناوین دروس گرایش رشته

ضرایب 

 دروس

زمان )ساعت( 

 آزمون

نوع 

 توضیحات آزمون

و  1229

 و1262

1290 

ادبیات زبان و 

 فارسی
 

 8تا  9 3 نظم فارسی

 کتبی

 )تشریحی(

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  13

 12تا  8 3 نثر فارسی

 نظم و نثر عربی

 ثر عربی

 11تا  12 0

 14تا  11 0 کلیات ادبی

و  1230

1273 

زبان و ادبیات 

 فارسی
 ادبیات عرفانی

 8تا  9 3 نظم فارسی

 کتبی

 )تشریحی(

مصاحبه زمان 

 تخصصی

 19تا  13

 12تا  8 3 نثر فارسی

 نظم و نثر عربی

 ثر عربی

 11تا  12 0

 14تا  11 0 کلیات ادبی

و  1220

1279 

زبان و ادبیات 

 فارسی
 ادبیات غنایی

 8تا  9 3 نظم فارسی

 کتبی

 )تشریحی(

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  13

 12تا  8 3 نثر فارسی

 و نثر عربینظم 

 ثر عربی

 11تا  12 0

 14تا  11 0 کلیات ادبی

و  1122

و  1128

1113 

جغرافیا و برنامه 

 ریزی شهری
 

 شناسیریزی شهری و روشها و دیدگاههای برنامهنظریه

یابی فضایی شهری و کارکردهای محیط سازمان -آن علمی

  های توسعه شهری و مدیریت یکپارچه آن سیاست -شهری

1 

 شفاهی 14تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 14تا  8 

و 1118

و 1107

1140 

جغرافیا و برنامه 

 ریزی روستایی
 

 1 مدیریت ریسک در برنامه ریزی روستایی

 شفاهی 14:42تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 14:42تا  8 

 1  ها در برنامه ریزی روستاییتکنیکمدلها و 

 1 برنامه ریزی روستاییروشهای تحقیق پیشرفته در 

و  1142

 و1131

1132 

  ژئومورفولوژی

و  ژئومورفولوژی -ها در تحول چهره زمیناندیشه ها و دیدگاه

 -ژئومورفولوژی و مدیریت مناطق خشک -کواترنری ایران

ژئومورفولوژی  -ای با تاکید ایرانرودخانه ژئومورفولوژی

 کارست با تاکید بر ایران

1 

 شفاهی 14تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 14تا  8 

و  1139

  و1129

1160 

 آب و هواشناسی 
 
 

 -مدل ها و روشهای اقلیمی -ایرانآب و هوای  -تغییر اقلیم

 سینوپتیک -دینامیک  -آب و هواشناسی ماهواره ای

 

1 

 
 14تا  8

 شفاهی

 

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 14تا  8 

 اقتصاد بیمه علوم اقتصادی 1012
 ، )اقتصاد خرد و اقتصاد کالن(پایه دروس 

 مالی و اقتصاد بیمه( )اقتصاد دروس تخصصی

 یکسان

 شفاهی 16تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 16تا  9

 اقتصاد پولی علوم اقتصادی 1002
 دروس پایه )اقتصاد خرد و اقتصاد کالن(، 

 دروس تخصصی )اقتصاد پولی و بانکداری(

 یکسان
 شفاهی 16تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 16تا  9
و  1043

و  1082

1409 

 اقتصاد اسالمی علوم اقتصادی
 ،دروس پایه )اقتصاد خرد و اقتصاد کالن(

 دروس تخصصی)اقتصاد اسالمی و نظامهای اقتصادی اسالمی(

 یکسان
 شفاهی 16تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 16تا  9
 و1047

و 1084

1408 

 علوم اقتصادی
اقتصاد بخش 

 عمومی

 ، )اقتصاد خرد و اقتصاد کالن(دروس پایه 

 )اقتصاد بخش عمومی( دروس تخصصی

 یکسان
 شفاهی 16تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 16تا  9

و 1032

1082 
 توسعه اقتصادی علوم اقتصادی

 ، دروس پایه )اقتصاد خرد و اقتصاد کالن(

 )اقتصاد توسعه و اقتصاد ایران( دروس تخصصی

 یکسان

 شفاهی 16تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 16تا  9

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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و 1022

1444 
 المللاقتصاد بین علوم اقتصادی

 ، و اقتصاد کالن( اقتصاد خرددروس پایه )

 الملل()مالیه و تجارت بین دروس تخصصی

 یکسان
 شفاهی 16تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 16تا  9

 و1062

و 1426

1447 

 علوم اقتصادی
اقتصاد شهری و 

 منطقه ای

 ،و اقتصاد کالن( اقتصاد خرددروس پایه )

 دروس تخصصی )اقتصاد شهری و اقتصاد منطقه ای(

 یکسان
 شفاهی 16تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 16تا  9

 اقتصاد منابع علوم اقتصادی  1068
 ،و اقتصاد کالن( اقتصاد خرددروس پایه )

 محیط زیست(اقتصاد )اقتصاد منابع و  دروس تخصصی

 یکسان
 شفاهی 16تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 16 تا 9

و 1072

1411 
 اقتصاد نهادگرا علوم اقتصادی

 ،و اقتصاد کالن( اقتصاد خرددروس پایه )

 دروس تخصصی )اقتصاد توسعه و تاریخ عقاید اقتصادی(

 یکسان
 شفاهی 16تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 16 تا 9

و  1431

 و1422

1462 

  مدیریت ورزشی

 1 مدیریت پیشرفته در ورزش

 شفاهی 13تا  9

مصاحبه زمان 

از تخصصی 

 13تا  9ساعت 

 1 مدیریت رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی

 1 مدیریت بازاریابی ورزشی

 و1473

 و1480

و 1321

1320 

  فیزیولوژی ورزشی

 4 فیزیولوژی ورزشی

 شفاهی 13تا  9

مصاحبه زمان 

از تخصصی 

 13تا  9ساعت 

 0 تغذیه و بیوشیمی ورزشی

 0 علم تمرین

 1 روش تحقیق و آمار

و  1361

1378 
  تاریخ

 بعد ازتاریخ ایران 

 اسالم

 8:42-9:42 0 تاریخ تحوالت ایران از ورود اسالم تا حمله مغوالن
 کتبی

 )تشریحی(

 

زمان مصاحبه 

بعد از ظهر روز 

امتحان کتبی  

 19تا  12

 12:42-8:42 0 آغاز قاجارانتاریخ تحوالت ایران از ایلخانان تا 

 11:42-12:42 0 تاریخ تحوالت ایران در دوره معاصر

 10:42-11:42 0 زبان انگلیسی متون تاریخی به ترجمه 

و  1383

و 1218

1243 

 جامعه شناسی
جامعه شناسی 

 اقتصادی و توسعه

 8:42-9:42 0 به زبان انگلیسی متون تخصصیترجمه 
 کتبی

 )تشریحی(

 

زمان مصاحبه 

بعد از ظهر روز 

امتحان کتبی  

 19تا  12

 12:42-8:42 0 نظریه های جامعه شناسی

 11:42-12:42 0 روشهای تحقیق
 10:42-11:42 0 حوزه های جامعه شناسی

و  1628

1674 
 فلسفه معاصر فلسفه

 8تا  9 0 فلسفه یونان و قرون وسطی

کتبی 

 )تشریحی(

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  13

 12تا  8 1 فلسفه اسالمی

 11:42تا  12:42 0 فلسفه جدید

 10:42 تا 11:42 3 فلسفه معاصر

و  1661

1672 
 فلسفه عصر جدید فلسفه

 8تا  9 0 یونان و قرون وسطیفلسفه 

کتبی 

 )تشریحی(

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  13

 12تا  8 1 اسالمیفلسفه 

  11:42تا  12:42 3 جدیدفلسفه 

   10:42تا  11:42 0 فلسفه معاصر

و  1660

1676 
 فلسفه

فلسفه یونان و 

 قرون وسطی

 8تا  9 3 فلسفه یونان و قرون وسطی

 کتبی 

 )تشریحی(

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  13

 12تا  8 4 فلسفه اسالمی

 11:42تا  12:42 0 فلسفه جدید

 10:42تا  11:42 0 فلسفه معاصر

و  1701

 و1743

1732 

  ریزی درسیبرنامه

 0 برنامه ریزی درسیاصول 

 شفاهی 14تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 14تا  9

 0 نظریه های برنامه ریزی درسی

 0 آمار و روش تحقیق 

 0 متون تخصصی

 و1771

 و1790

1796  

شناسی روان

 تربیتی

 

 

 0 شناسی تربیتیروان

 شفاهی 14تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 14تا  9
 

 0 آمار و روش تحقیق

 0 یادگیری

 0 متون تخصصی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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و  1934

 و 1966

1979 

  شناسیروان

 0 شخصیت

 شفاهی 14تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 14تا  9

 0 رشد

 0 آمار و روش تحقیق

 0 یادگیری

و  1822

1829 
  حقوق عمومی

  8:42-9:42 0 اداریحقوق 

 کتبی

 )تشریحی(

 

زمان مصاحبه 

بعد از ظهر روز 

امتحان کتبی  

 19تا  12

 12:42-8:42 0 حقوق اساسی

 11:42-12:42 0 کار حقوق

 10:42-11:42 0 ترجمه متون حقوقی به زبان انگلیسی

و  0443

 و0448

0431 

 آب های زیرزمینی زمینعلوم 
 تمام دروس دوره کارشناسی ارشد

 

 

 16تا  8 1

 

 شفاهی

 

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 16تا  8
 

و  0420

 و0462

0463 

 پترولوژی علوم زمین
 تمام دروس دوره کارشناسی ارشد

 

 

1 

16تا  8  
 شفاهی

 

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 86تا  3

 

و  0469

و  0476

0478 

 علوم زمین
زمین شناسی 

 اقتصادی
 تمام دروس دوره کارشناسی ارشد

16تا  8 1  

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 86تا  3

 

و  0499

0319 
 شیمی فیزیک شیمی

 1 1شیمی فیزیک 

 10:42تا  9:42

 19الی  12و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 10:42تا  9:42

 19الی  12و 

 1 0شیمی فیزیک 

 1 4شیمی فیزیک 

 1 فیزیک پیشرفتهشیمی 

و  0334

0390  
 شیمی آلی شیمی

 1 کتاب ولهارد شیمی آلی
 10:42تا  9:42

 19الی  12و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 10:42تا  9:42

 19الی  12و 

 1 کتاب کری شیمی آلی پیشرفته

 1 کتاب پاویا طیف سنجی

و  0217

0223 
 شیمی تجزیه شیمی

 1 شیمی محلول ها

 10:42تا  9:42

 19الی  12و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 10:42تا  9:42

 19الی  12و 

 1 شیمی تجزیه پیشرفته

 1 اسپکتروسکوپی تجزیه ای

 1 الکتروشیمی پیشرفته

 1 جداسازی

و 0294

0614 
 شیمی معدنی شیمی

 1 1شیمی معدنی 

 10:42تا  9:42

 19الی  12و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 10:42تا  9:42

 19الی  12و 

 1 0شیمی معدنی 

 1 فیزیک معدنیشیمی 

 1 طیف سنجی در شیمی معدنی

و  0608

0649 
  شیمی کاربردی

 1 اصول محاسبات شیمی صنعتی

 10:42تا  9:42

 19الی  12و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 10:42تا  9:42

 19الی  12و 

 1 1شیمی صنعتی 

 1 0شیمی صنعتی 

 1 گاه طراحی واکنش

 و0661

 و 0669

 و0673

0672 

زیست شناسی 

 فیزیولوژی -گیاهی
 

 8:42تا  9 1 متابولیسم گیاهی

 شفاهی
زمان مصاحبه 

 تخصصی

 89تا  1

 11تا  8:42 1  های گیاهی نوورمکانیسم عمل ه

 10تا  11 1 فتوسنتز

 14تا  10 1 بیوشیمی گیاهی

 و0697

 و0699

0698 

زیست شناسی 

سلولی و  -گیاهی

 تکوینی

 

 8:42تا  9 1 مقایسه اییاخته و بافت شناسی 

 شفاهی
زمان مصاحبه 

 تخصصی

 89تا  1

 11تا  8:42 1 جدید تاکسونومی

 10تا  11 1 زیست شناسی تکوینی در گیاهان

 14تا  10 1 تکامل در گیاهانبیولوژی مولکولی و 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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و  0702

و  0706

0741 

  بیوشیمی

 1 آنزیم شناسی

 14تا  8

 16تا  13و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 و  89 تا 3

 86تا  84

 1 بیولوژی مولکولی پیشرفته 

 1 نوکلئیک بیوشیمی پروتئین و اسیدهای

 1 متابولیسم

و  0743

و  0731

0733 

  مولکولی ژنتیک

 1 ژنتیک انسانی

 14تا  8

 16تا  13و 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 و 89 تا 3

 86تا  84

 1 ژنتیک مولکولی

 1 ژنتیک سرطان

 1 ایمونوژنتیک

 1 مهندسی ژنتیک

و  0767

و  0791

0797 

  آمار

 1 (1) استنباط آماری
 شفاهی  10:42تا  9:42

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 82:92تا  1:92

 1 (0) استنباط آماری

 1 1احتمال 

و  0782

و  0980

0802 

 جبر  ریاضی

 1 . نظریه گراف0 جبر پیشرفته. 1(: 1) بسته شماره

 10:42تا  9:42

 19تا  13:42
 شفاهی

یک بسته به 

انتخاب داوطلب،  

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 82:92تا  1:92

 81تا   84:92

 های متناهی. گروه0. جبر پیشرفته 1 (:0) شمارهبسته 

 

1 

 1. جبر جابجایی 0. جبر پیشرفته 1(: 4بسته شماره )
1 

و  0943

 و0823

0840 

 آنالیز ریاضی 

 1  1آنالیز حقیقی 
 10:42تا  9:42

 19تا  13:42
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 82:92تا  1:92

 81تا   84:92
 آنالیز تابعی

1 

و  0826

و  0889

4212 

 عددی آنالیز کاربردی ریاضی

 (:1بسته شماره )

 . یکی از سه درس زیر:0  عددی پیشرفتهآنالیز . 1 

حل عددی  0.0حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی  1.0

 معادالت دیفرانسیل کسری 4.0معادالت انتگرال 

1 

 10:42تا  9:42

 19تا  13:42
 شفاهی

یک بسته به 

انتخاب داوطلب، 

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 82:92تا  1:92

 81تا   84:92

 (:0بسته شماره )

 . یکی از چهار درس زیر0. آنالیز عددی پیشرفته 1 

 4.0 حل عددی معادالت انتگرال 0.0 جبر خطی عددی 1.0

 تحقیق در عملیات پیشرفته 3.0 معادالت دیفرانسیل کسری

1 

 (:4شماره )بسته 

 یکی از سه درس زیر -0آنالیز عددی پیشرفته  -1

رانسیل با فمعادالت دی 0.0 معادالت دیفرانسیل معمولی 1.0

 معادالت دیفرانسیل تصادفی 4.0 مشتقات جزیی

1 

و 4238

4170 
 فیزیک

ذرات بنیادی و 

 نظریه میدان ها
 شفاهی 14:42تا  9:42 1 مکانیک کوانتومی پیشرفته

مصاحبه زمان 

 تخصصی

 89:92تا  1:92

و  4271

4178 
 شفاهی 14:42تا  9:42 1 اپتیک موجی و لیزر اپتیک و لیزر فیزیک

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 89:92تا  1:92

و  4297

4192 
 شفاهی 14:42تا  9:42 1 پالسما فیزیک پالسما فیزیک فیزیک

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 89:92تا  1:92
 

 فیزیک 4144
گرانش و 

 شناسیکیهان
 شفاهی 14:42تا  9:42 1 نسبیت عام و کیهانشناسی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 89:92تا  1:92

 و4123

 و4184

4046 

 شفاهی 14:42تا  9:42 1 فیزیک حالت جامد چگالفیزیک ماده فیزیک
زمان مصاحبه 

 تخصصی

 89:92تا  1:92

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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و  4134

4027 
 شفاهی 14:42تا  9:42 1 نجوم و اخترفیزیک نجوم و اخترفیزیک فیزیک

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 89:92تا  1:92

و  4122

4010 
 ایهستهفیزیک  فیزیک

 1 ای پیشرفتههسته فیزیک
 شفاهی 14:42تا  9:42

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 1 فیزیک آشکارسازها 89:92تا  1:92

و  4038

و  4023

4029 

  فوتونیک
( در سطح کتاب 0و فوتونیک ) (1)فوتونیک 

Fundamentals of photonics    مولفSaleh 
0 

  10تا  8

 19تا  13
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 82تا  3

 81تا  84

و  4094

4098  
  علوم کامپیوتر

 1 نظریه علوم کامپیوتر
و  10تا  8

 16:42تا 13:42
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

  82 تا 3

 86:92تا   84:92
 1 طراحی و تحلیل الگوریتمها

 و4086

 و4422

4428 

 -علوم شناختی

علوم اعصاب 

 شناختی

 مغز و شناخت

 0 اعصاب علوم 

 شفاهی 14تا  9

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 14تا  9

 0 شناسی شناختیروان

 0 روش تحقیق

و  4414

و  4430

4426 

 الکترونیک مهندسی برق
 1 تئوری تکنولوژی ساخت

 شفاهی 19تا  8  
زمان مصاحبه 

 تخصصی

 1 0الکترونیک  81تا  3

و  4464

 و4311

4347 

 مهندسی برق
مخابرات میدان و 

 موج

 1 میدانها و امواج
 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 1 الکترو مغناطیس پیشرفته 81تا  3

و  4492

و  4304

 و 4334

4333 

 مخابرات سیستم مهندسی برق

 1 مخابرات 

 شفاهی 19تا  8
مصاحبه  زمان

 تخصصی

 1 فرایندهای تصادفی 81تا  3

و  4323

و  4384

4227 

 شفاهی 19تا  8 1 مدارهای الکتریکی قدرت مهندسی برق
زمان مصاحبه 

 تخصصی

 81تا  3

و  4202

 و4236

4229 

 کنترل مهندسی برق

 1 کنترل خطی

 شفاهی 19تا  8
زمان مصاحبه 

 تخصصی

 1 کنترل مدرن 81تا  3

و  4266

4284  

 

 

 

 

 
 

 سازه مهندسی عمران

 1 دینامیک سازه 

 12:42تا  8

کتبی 

ا ب )تستی(

 نمره منفی

زمان شروع 

مصاحبه 

 تخصصی 

  13ساعت 

 

زمان مصاحبه 

تخصصی ساعت 

13  
 

 1 تحلیل سازه 

 مقاومت مصالح

 

 

1 

و  4614

 و4603

4608 

 زلزله مهندسی عمران

 1 دینامیک سازه 

 12:42تا  8

کتبی 

ا ب )تستی(

 نمره منفی

شروع زمان 

مصاحبه 

 تخصصی 

  13ساعت 
 

 1 تحلیل سازه 

 مقاومت مصالح

 

1 

و  4642

4627 
 ژئوتکنیک مهندسی عمران

 1 مکانیک خاک

 12:42 تا 8

کتبی 

ا ب )تستی(

 نمره منفی

زمان شروع 

مصاحبه 

 تخصصی 

  13ساعت 

 

 1 پیشرفتهمکانیک خاک 

 1 دینامیک خاک 

 1 مهندسی پی

و  4672

و  4692

4682 

 مهندسی عمران
آب و سازه های 

 هیدرولیکی

 1 مهندسی ریاضیات

 12:42تا  8

کتبی 

ا ب )تستی(

 نمره منفی

زمان شروع 

مصاحبه 

 تخصصی 

  13ساعت 

 

 

 1 هیدرولیک پیشرفته

 محدود اجزاءروش 
1 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 و4729

4713 
 عمرانمهندسی 

سواحل، بنادر و 

 سازه های دریایی

 1 دینامیک سازه های دریایی

 12:42تا  8

کتبی 

ا ب )تستی(

 نمره منفی

زمان شروع 

مصاحبه 

 تخصصی 

  13ساعت 

 

 1 روش اجزاء محدود

 ریاضی مهندسی
1 

و  4719

4742 
 مهندسی عمران

مهندسی و  

 مدیریت منابع آب

 1 ریاضیات مهندسی 

 12:42تا  8

کتبی 

ا ب )تستی(

 نمره منفی

زمان شروع 

مصاحبه 

 تخصصی 

  13ساعت 
 

 1 هیدرولیک پیشرفته 

 سیستم های منابع آب تحلیل و مدیریت 
1 

 و4776

 و4798

4789 

 ساخت و تولید مهندسی مکانیک

 شکل دهی ابزارشناسی و ماشینکاری، جوشکاری پیشرفته،

 الکتروفیزیکالفلزات و فرایندهای 

 

 

 و 10تا  9 1

 16تا  13 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی:

 و 10تا  9

 16تا  13 

و  4927

و  4931

 و4922

4926 

 مهندسی مکانیک
 طراحی کاربردی 

 

 مقاومت مصالح )کارشناسی( -الف

 محیط پیوسته )کارشناسی ارشد(و مکانیک االستیسیته  -ب

 

1 

 
 و 10تا  9

 16تا  13 
 شفاهی

مصاحبه زمان  

 تخصصی:

 و 10تا  9

 16تا  13 

و  4962

و  4980

 و4820

4824 

 مهندسی مکانیک

راحی کاربردی ط

شاخه تخصصی 

کنترل و دینامیک 

 ارتعاشات

و  کارشناسیارتعاشات وکنترل در سطح  دینامیک،

 کارشناسی ارشد

 

 و 10تا  9 1

 16تا  13 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی:

 و 10تا  9

 16تا  13 

و  4814

 و4822

4864 

 تبدیل انرژی مهندسی مکانیک

در سطح انتقال حرارت  و ترمودینامیک مکانیک سیاالت،

 کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 

1 

 

 و 10تا  9

 16تا  13 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی:

 و 10تا  9

 16تا  13 

و  3118

و  3141

3149 

 شفاهی 19تا  8 1 پردازش سیگنالهای پزشکی بیوالکتریک مهندسی پزشکی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 و3010

 و3007

3043 

 شفاهی 19تا  8 1 سیستم های عامل پیشرفته نرم افزار مهندسی کامپیوتر

مان مصاحبه ز

 تخصصی

 19تا  8

 و 3022

 و3072

3077 

 مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی و 

 رباتیکز
 شفاهی 19تا  8 1 هوش مصنوعی پیشرفته

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

و  3093

و 3082

3082 

 مهندسی کامپیوتر
شبکه های 

 کامپیوتری
 شفاهی 19تا  8 1 پیشرفته شبکه های کامپیوتری

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

و  3410

3448 

مهندسی مواد و 

 متالورژی
 

 و یکی از دروس روشهای نوین آنالیز موادزبان تخصصی، 

ها، تغییر حالت های متالوژیکی و بجایی ناتئوری )

 (های مهندسی پیشرفتهسرامیک

 

 

1 

 

 

 و 10تا  9

 16تا  13 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

  10تا  9

 16تا  13و 
 

و  3429

 و 3493

3489 

  مهندسی شیمی

 1 )آزمون در حد کارشناسی ارشد( سنتیک و طراحی راکتور

  10تا  8

 
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 10تا  8

 )آزمون در حد کارشناسی ارشد( ترمودینامیک

 )آزمون در حد کارشناسی( پدیده های انتقال

 نامهمصاحبه تخصصی از پایان

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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و  3391

3223 

مهندسی مکانیک 

 بیوسیستم

طراحی ماشینهای 

 کشاورزی

 1 طراحی ماشین های کشاورزی

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 1 روش اجزای محدود تکمیلی

 1 ابزار اندازه گیری و کنترل

 1 زبان تخصصی

و  3387

3213 

مهندسی مکانیک 

 بیوسیستم

فناوری پس از 

 برداشت

 1 خواص فیزیکی و مکانیکی و رئولوژیکی محصوالت کشاورزی

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 1 صنایع غذاییمهندسی تجهیزات 

 1 مهندسی فرآوری محصوالت کشاورزی

 1 زبان تخصصی

و  3203

 و3238

3264 

علوم و مهندسی 

 باغبانی

فیزیولوژی تولید و 

پس از برداشت 

 گیاهان باغبانی

 1 فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت 

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8
 

 1 محصوالت باغبانیتولید 

 1 روش تحقیق

 و3248

 و3226

3262 

علوم و مهندسی 

 باغبانی

اصالح و 

بیوتکنولوژی 

 گیاهان باغبانی

 1 طرح آزمایش و روش تحقیق

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8
 1 ریزازدیادی و کشت بافت گیاهی

 1 اصالح و بیو تکنولوژی گیاهان باغبانی

 و3269

3284 

علوم و مهندسی 

 صنایع غذایی
 صنایع غذایی

 0 انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 0 عملیات واحد پیشرفته

 0 مدلسازی مقدماتی

 و3273

3286 

علوم و مهندسی 

 صنایع غذایی
 شیمی مواد غذایی

 0 شیمی مواد غذایی

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 0 شیمی کلوئیدها و پروتئین

 0 و رئولوژیکی مواد غذایی یخواص فیزیک

 و3278

 و3288

3626 

علوم و مهندسی 

 صنایع غذایی
 فناوری مواد غذایی

 0 تکنولوژی غالت پیشرفته

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 0 تکنولوژی لبنیات پیشرفته

 0 تکنولوژی کنسرو و آبمیوه

و  3670

3681 

و مدیریت 

خیزی و حاصل

ی زیست فنّاور

 خاک

 ،شیمی

خیزی خاک حاصل

 و تغذیه گیاه

 1 پیشرفته شیمی خاک

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 1 پیشرفته حاصلخیزی خاک

 1 پیشرفته تغذیه گیاه

و  3703

3778 

 علوم دامی

 

و  فیزیولوژی دام

 طیور

 1 فیزیولوژی تکمیلی

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 فیزیولوژی تولیدمثل

 تولید و ترشح شیر

و  3740

3790 

 علوم دامی

 
 تغذیه دام

 1 هضم و متابولیسم

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 تغذیه نشخوارکنندگان

 تغذیه دام تکمیلی

و  3739

3782 

 علوم دامی

 

ژنتیک و اصالح 

 دام و طیور

 1 اصالح دام

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 ژنتیک کمی و مولکولی

 آمار پیشرفته

و  3763

3788 

 علوم دامی

 
 تغذیه طیور

 1 متابولیسمهضم و 

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 تغذیه طیور

 تغذیه دام تکمیلی

و  3902

 و3944

3930 

علوم و مهندسی 

 آب
 آبیاری و زهکشی

 1 تکمیلی رابطه آب و خاک و گیاه

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8
 

 1 آبیاری سطحی

 1 فشارآبیاری تحت 

 1 فیزیک خاک

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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و  3939

 و3928

3966 

علوم و مهندسی 

 آب
 سازه های آبی

 1 سدهای خاکی

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8
 

 1 هیدرولیک رسوب 

 1 هیدرولیک پیشرفته

 1 سازه های تنظیم آب

و  3974

 و3977

3992 

علوم و مهندسی 

 آب
 منابع آب

 1 آبهای زیرزمینی

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8
 

 1 منابع آب یسمهند

 1 هیدرولوژی آبهای سطحی تکمیلی

 1 تحلیل سامانه های منابع آب

 و3998

 و3829

3819 

نژادی ژنتیک و به

 گیاهی
 

 0 ژنتیک

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 0 نژادی گیاهیبه

 1 بیومتری

و  3803

 و3876

2223 

 اگروتکنولوژی
فیزیولوژی گیاهان 

 زراعی

19تا  8 1 فیزیولوژی گیاهان زراعی  
 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 1 تکنولوژی بذر

 1 اثر تنش های محیطی بر گیاهان

و  3824

 و3880

2227 

 اگروتکنولوژی
گیاهان اکولوژی 

 زراعی

19تا  8 1 اکولوژی گیاهان زراعی  

 شفاهی

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 1 زراعت تکمیلی

 1 مباحث نوین در زراعت

 و 2200

 و 2249

2232 

بیوتکنولوژی 

 کشاورزی
 

 1 ژنتیک

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 

 1 ژنومیک

 1 مهندسی ژنتیک
 1 ریزازدیادی و کشت بافت

و  2272

و  2272

2278 

  توسعه کشاورزی

 0 روش تحقیق

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 

 0 ارزشیابی پروژه

 0 برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین

 0 مدیریت توسعه

 0 سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی

و  2290

2283 

حشره شناسی 

 کشاورزی
 

تمام دروس مرتبط با حشره شناسی در دوره کارشناسی 

 گیاهپزشکی

1 

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 

 1 ارشدکارشناسیسم شناسی دوره 

 1 ارشدکارشناسیاکولوژی حشرات دوره 

 1 ارشدکارشناسیسیستماتیک حشرات دوره 

و  2120

2119 

بیماری شناسی 

 گیاهی
 

 1 تمام دروس مرتبط به بیمارهای گیاهی

 شفاهی 19تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 19تا  8

 

 1 ارشدکارشناسینماتدشناسی 

 1 ارشدکارشناسی قارچ شناسی

 1 مدیریت بیماریهای گیاهی

و  2481

و  2483

2486 

فنّاوری تولید مثل 

 دامپزشکیدر 
 

 3 تلقیح مصنوعی در دامها 

 شفاهی 16تا  8

زمان مصاحبه 

 تخصصی

 16تا  8

 3 انتقال جنین در دامها

 0 دامها تولید مثل فیزیولوژی

 0 جنین شناسی دامپزشکی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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و  2300

2302 
  ادبیات فرانسه

 ادبیات معاصر فرانسه
1 

 10:42تا  9:42

 19تا  13:42 و
 شفاهی

مصاحبه 

 تخصصی

همزمان با 

  آزمون شفاهی
 نقد و نظریه های ادبی

1 

و  2348

و  2323

2361 

آموزش زبان 

 انگلیسی
 

 0 و روشهای تحقیق فراگیری زبان اول و دوم

 10:42تا  9:42

 19تا  13:42 و
 شفاهی

مصاحبه 

 تخصصی

همزمان با 

  آزمون شفاهی

 ESP 0و  آزمون سازی

 تدریس و زبان شناسیروشهای 
0 

 و 2214

2213 
  رفتار حرکتی

 8:42-9:42 1 کنترل حرکتی
 کتبی

 )تشریحی(

 

مصاحبه 

تخصصی از 

 13ساعت 

شروع خواهد 

 شد

 12:42-8:42 1 یادگیری حرکتی

 11:42-12:42 1 رشد حرکتی

 10:42-11:42 1 آمار و روش تحقیق

 و 2212

2216 
 کالم اسالمی کالم

 8:42تا  9 3 تطبیقی( –)تحلیلی  کالم

کتبی 

  (تشریحی)

مصاحبه 

تخصصی از 

 ساعت 

 19تا  13

 11تا  8:42 3 تاریخ کالم اسالمی

 10تا  11 0 فلسفه اسالمی
 14تا  10 0 منطق

 و 2217

2219 
  بالینیشناسی روان

 0 آسیب شناسی روانی

 شفاهی 14تا  9ساعت 

مصاحبه 

 تخصصی از

 14تا  9ساعت 

 0 نظریه های روان درمانی

 0 ارزیابی بالینی و مصاحبه
 0 متون تخصصی

 

 

 :نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه -7

 :درخواست پذیرش داوطلبانتشکیل پرونده جهت  -7-1

 6/4/1489  تاریخاز  اطالعیهاین  4بند آپلود مدارک مندرج در ثبت نام و  از طریق داوطلبان پذیرش درخواست

مدیریت تحصیالت تکمیلی  وبگاهدر )با توجه به جدول زمانی مربوط به هر کد رشته محل(  14/4/1489 لغایت

دانشکده یا پژوهشکده ها الزم است داوطلبان قبل از ثبت نام به وبگاه  پذیر خواهد بود.دانشگاه تبریز امکان

 مراجعه نمایند. 

مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز  وبگاهدر  و مدارک آپلود شده توسط داوطلب صحت اطالعات وارد شده

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

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

مدیریت تحصیالت  وبگاههمچنین ثبت نام داوطلب در  برخورد خواهد شد.و مقررات مغایرت دارد مطابق قوانین 

دانشگاه تبریز در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در دوره  اطالعیهتکمیلی دانشگاه تبریز به منزله مطالعه کامل 

عدم ثبت نام در وبگاه  باشد.از طرف داوطلب می عیهاطالو قبول کلیه شرایط مندرج در این  1489دکتری سال 

مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز در زمان تایید شده به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در 

 دانشگاه تبریز است.

 

   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 :و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( تخصصی و مصاحبه یا شفاهیو  آزمون کتبی)مرحله دوم  شرکت در -7-0

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

 0در روزهای تعیین شده در بند اند(، دریافت و چاپ نموده از وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز

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

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

  است.

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


