
  

  
  بسمه تعالي

  
  (مصاحبه)دانشگاه پيام نور در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي )2شماره ( اطالعيه

  1398آزمون نيمه متمركز دكتري سال 
  

،  (Ph.D)توجه به آيين نامه پذيرش دانشجو در دوره دكتري تخصصي  با ،دعوت شدگان به مرحله مصاحبه علميضمن عرض تبريك به 
   ستاي اجراي مرحله دوم پذيرش ، شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور به شرح ذيل اعالم مي گردد:و در را 1398سال تحصيلي 

 .گيرد  بر اساس معيارهاي زير صورت مي  )پژوهشي –آموزشي  تخصصي(براي ورود به دوره دكتري پذيرش دانشجو  سنجش و

 درصد) 50( متمركز   آزمون -1

 )درصد 20سوابق آموزشي ، پژوهشي و فناوري ( -2

 درصد)  30( عملي مصاحبه علمي و سنجش -3

  

 حدنصاب دانشگاه:     -1         

كشور صادر شده است در  جش علمي) توسط سازمان سنجش آموزشداوطلبان حاضر در جلسه آزمون كه براي آنها كارنامه مرحله اول (سن  
پرتال  و با مطالعه اطالعيه هاي بعدي درج شده در 1ماره صورت داشتن حدنصاب اين دانشگاه مي توانند مطابق تاريخهاي مندرج درجدول ش

( مصاحبه  ارزيابي تخصصي موده و از چگونگي شركت در جلساتمراجعه ن  )www.pnu.ac.ir (به نشاني  اختصاصي دانشگاه پيام نور
  اين دانشگاه اطالع حاصل نمايند .  علمي )

  

در كارنامه صادره از شركت نمايند كه  پيام نور طلباني مي توانند جهت ارزيابي تخصصي در هر كد رشته محل در دانشگاهداو توجه :*

 سازمان سنجش آموزش كشور مجاز به شركت در مصاحبه علمي (كد رشته محل) اين دانشگاه باشند . 

   .(پيوست) درج شده است2) مراكز مجري در جدول شماره  آدرس و شماره تلفن محل برگزاري جلسات ارزيابي تخصصي (مصاحبه علمي -
  

 شرايط عمومي داوطلبان: -2

  )1398) آزمون نيمه متمركز دكتري سازمان سنجش آموزش كشور( سال2( و )1احراز تمامي شرايط اعالمي در دفترچه شماره ( -

  شرايط اختصاصي دانشگاه: -3
  مصاحبه علمي   ن كتبي و آزمواحراز امتياز الزم و قابل قبول       -  

 ( جدول شهريه متعاقبا اعالم خواهد شد ). توانايي پرداخت شهريه دوره مطابق با مصوبات هيات امناء دانشگاه     -

  شركت و پذيرش در ارزيابي تخصصي و مصاحبه علمي : نحوه  -4
ه) انجام خواهد شد و پذيرش بر اساس آزمون كتبي ، بررسي سوابق علمي و پژوهشي ،ارزيابي تخصصي(مصاحبسنجش بر اساس   

  اعالم نهايي سازمان سنجش آموزش كشور پس از بررسي هاي الزم صورت مي گيرد . 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  

  :   مصاحبهمدارك مورد نياز جهت شركت در  -5
 ) ارك شناسايي (شناسنامه ،كارت مليصل و تصوير مدا -

پيوسته ملزم به عدل (دارندگان مدارك كارشناسي ناقيد م اصل و تصوير مدارك تحصيلي اعم از كارشناسي و كارشناسي ارشد با -
 ريز نمرات داراي معدل مي باشند . يا "قيد معدل"ارائه اصل و تصوير مدرك كارداني و كارشناسي  با 

گواهي جهت تائيد معدل تبصره : در صورتيكه مدارك تحصيلي فاقد معدل باشد ارائه اصل ريز نمرات يا گواهي معدل ممهور به مهر محل تحصيل يا     
 الزامي است درغير اينصورت امتياز مدرك تحصيلي قابل محاسبه نمي باشد . 

 اصل و تصوير كارت پايان خدمت ويژه برادران  -

 تصوير كارنامه اعالم نتايج انتخاب رشته  -

راهنماي ثبت نام و انتخاب  (بر اساس مفاد مندرج در بند مرتبط با سهميه دفترچهاصل و تصوير مدارك ايثارگري و رزمندگان  -
 )98رشته آزمون نيمه متمركز دوره دكتري سال 

اعضاء محترم علمي اصل و تصوير حكم كارگزيني ( مخصوص استفاده از سهميه مربيان) استفاده از سهميه مربيان صرفا مختص  -
راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون (بر اساس مفاد مندرج در بند مرتبط با سهميه دفترچه مي باشد .  قطعي –رسمي آزمايشي 

 )98نيمه متمركز دوره دكتري سال 

 پشت نويسي شده   3×4قطعه عكس  2 -

كتاب چاپ شده به همراه  تصوير جلد و صفحه مربوط به و اصل مدارك پژوهشي اعم از پايان نامه كارشناسي ارشد ، مقاله  -
                                                                                                                        شناسنامه مقاله يا كتاب .                          

ه داوطلبان توجه داشته باشند ضروري است قبل از مراجعه براي مصاحبه  ، تصويري از صفحات  شناسنامه آثار پژوهشي  خود كه اطالعات نويسندتبصره :      
 ، عنوان اثر و محل ثبت اثر در آن قيد شده است را تهيه و به همراه داشته باشند  .

 ده از سهميه مربيان)اصل گواهي استمرار همكاري (مخصوص استفا  -

  :مانند) سال 2با اعتبار حداقل  (اصل و تصوير مدارك مربوط به آزمونهاي زبان انگليسي  -
( MSRT), (T-PNU), (MCHE),( IELTS Equivalent), (TOEFLE PAPER),( TOLIMO),  
(TOEFLE IBT),( TOEFLE Computer)  

بانك ملي شعبه   2178609001007 ريال به شماره حساب هزار  000/700اصل فيش واريزي هزينه مصاحبه به مبلغ  -
 بنفشه   (قابل واريز در كليه شعب ) بنام دانشگاه پيام نور  .

داوطلباني كه براي مصاحبه به چند كد رشته محل در يك مركز معرفي شده اند ، مي بايست بدون توجه به تعداد كد رشته  -
 محل ها ، منحصرا يك مبلغ پرداخت نمايند . 

 غيبت و انصراف  -6

در بازه زماني تعيين شده به منزله  انجام مي شود . عدم مراجعه داوطلبيك بار  براي هر داوطلب صرفاً بررسي مصاحبه علمي

 امكان پذير نخواهد بود . شركت نكرده است در مصاحبه براي داوطلبي كه ، وي تلقي شده است و برگزاري مجدد  انصراف

 :ارائه هيچ الزامي بوده و  مدارك مورد اشاره در متن اطالعيهكليه  اصل و تصوير  اه داشتندر روز مصاحبه همر توجه
 پس از تاريخ مقرر امكان پذير نخواهد بود.   مدركي 

                                                                                                                                                                                          
داوطلبان گرامي الزم است بمنظور اطالع از آخرين اخبار،  قبل از مراجعه حضوري جهت شركت در مصاحبه علمي اطالعيه هاي 

  مطالعه فرمايند  .    www.pnu.ac.irرا به نشاني مندرج در پرتال اصلي دانشگاه 
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  جلسات ارزيابي تخصصي ( مصاحبه علمي )مراكز مجري دانشگاه پيام نوربرگزاري زمانبندي   -  1شماره  جدول

  

يف
رد

 

كد 
رشته 
 محل

يتمركز مجري نام دانشگاه گرايش - نام رشته
ظرف

 
تاريخ 
 مصاحبه

 98/3/27 5   ريز                       تب دانشگاه پيام نور مركزشيمي الي                               - شيمي  2494  ١
 98/3/27 5   تبريز                        دانشگاه پيام نور مركزآناليز                                     -رياضي  2921  ٢
 98/3/23 5  بيدگل                   اران و دانشگاه پيام نور مركزعلوم قران وحديث                                1570  ٣
 98/3/23 5  اصفهان                          دانشگاه پيام نور مركزشيمي فيزيك                          - شيمي  2426  ٤
 98/3/23 5  اصفهان                          دانشگاه پيام نور مركزبيوشيمي                                           2729  ٥
 98/4/6 5  بوشهر                            دانشگاه پيام نور مركزشيمي الي                               - شيمي  2495  ٦
 98/3/30 5  دانشگاه پيام نور تهران جنوب                         زبان وادبيات فارسي                              1079  ٧
 98/3/30 5 تهران شرقدانشگاه پيام نور تهران شرق                           فيزيك هسته اي                      - فيزيك  5569  ٨
 98/3/30 5  دانشگاه پيام نور تهران شمال                          راه و ترابري                 -مهندسي عمران  3706  ٩
 98/3/30 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     زبان وادبيات فارسي                              1080  ١٠
 98/3/18 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     جغرافياوبرنامه ريزي شهري                     1113  ١١
 98/3/18 5  گاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     دانشجغرافياوبرنامه ريزي روستايي                   1131  ١٢
 98/4/10 3  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     اقتصادسنجي                  -علوم اقتصادي  1315  ١٣
 98/4/10 3  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     اقتصادپولي                    -اقتصادي  علوم 1316  ١٤
 98/4/10 3  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     اقتصاداسالمي                 -علوم اقتصادي  1317  ١٥
 98/4/10 3  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     اقتصادبخش عمومي          -علوم اقتصادي  1318  ١٦
 98/4/10 3  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     اقتصادبين الملل              -علوم اقتصادي  1319  ١٧
 98/4/1 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     مديريت ورزشي                                   1361  ١٨
 98/4/3 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     تاريخ ايران بعدازاسالم                            1487  ١٩
 98/4/4 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران   علوم 1532  ٢٠
 98/3/30 5تهران جنوب ور مركزتحصيالت تكميلي تهران     دانشگاه پيام نن وحديث                               آعلوم قر 1571  ٢١
 98/3/30 5تهران جنوب دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     علوم ومعارف نهج البالغه                        1572  ٢٢
 98/4/6 5تهران جنوب دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران    ي حقوق اسالمي                      فقه ومبان 1599  ٢٣
 98/3/23 5تهران جنوب ور مركزتحصيالت تكميلي تهران     دانشگاه پيام نفلسفه وكالم اسالمي                             1644  ٢٤
 98/4/6 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران     فلسفه دين                              -فلسفه  1683  ٢٥
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  1شماره  جدولادامه 

  

يف
رد

 

كد 
رشته 
 محل

يتمركز مجري نام دانشگاه گرايش - نام رشته
ظرف

 
تاريخ 
 مصاحبه

 98/3/23 5تهران جنوب دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  وتربيت                             فلسفه تعليم  261712

 98/3/19 5  مركزتحصيالت تكميلي تهران   دانشگاه پيام نوربرنامه ريزي اموزش ازراه دور                    271739

 98/4/17 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  روان شناسي                                       281875

 98/4/9 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران               حقوق بين الملل عمومي            291953

 98/4/5 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  حقوق خصوصي                                   301980

 98/4/12 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  مديريت بازاريابي          -مديريت بازرگاني  312087

322088 

مديريت سياست  - مديريت بازرگاني
 98/4/12 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  گذاري بازرگاني                                   

332089 

رفتارسازماني  -مديريت بازرگاني 
 98/4/12 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران                      ومديريت منابع انساني      

 98/3/20 5  كزتحصيالت تكميلي تهران  دانشگاه پيام نور مررفتار سازماني                -مديريت دولتي  342125

 98/3/20 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  مديريت منابع انساني       -مديريت دولتي  352126

 98/4/6 5تهران جنوب دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران   موزش محيط زيست آ -محيط زيست 362287

 98/3/30 5 ن شرقتهرادانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  شيمي الي                               - شيمي  372496

 98/3/23 5 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  فيزيولوژي            -زيست شناسي گياهي  382672

 98/3/23 5 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  سيستماتيك         -زيست شناسي گياهي  392685

 98/3/30 5 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  بيوشيمي                                           402730

 98/3/23 5 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  امار                                                  412786

 98/3/23 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  جبر                                      -رياضي  422920

 98/3/23 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  اناليز                                     -رياضي  432922

 98/3/23 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  هندسه /توپولوژي                      -رياضي  442924

 98/3/23 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  تحقيق در عمليات          - رياضي كاربردي 453008

 98/3/30 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  فيزيك                                   - فيزيك  465570

 98/4/11 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  مهندسي صنايع                                   474184

484641 

سياست وتوسعه  -اقتصادكشاورزي 
 98/3/23 3 تهران شرقدانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران   كشاورزي                                         

 98/4/2 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  اموزش زبان انگليسي                             495457

 98/3/21 5  دانشگاه پيام نور مركزتحصيالت تكميلي تهران  زبان شناسي                                       505491
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  1شماره  جدولادامه 
  

يف
رد

 

كد 
رشته 
 محل

يتمركز مجري نام دانشگاه گرايش - نام رشته
ظرف

 

تاريخ 
 مصاحبه

511896 

بازيابي اطالعات  - علم اطالعات ودانش شناسي
 98/3/30 5  مشهد                    دانشگاه پيام نور مركز                      ودانش                               

521897 

مديريت اطالعات - علم اطالعات ودانش شناسي
 98/3/30 5  مشهد                    دانشگاه پيام نور مركزودانش                                                     

 98/3/30 5  مشهد                    دانشگاه پيام نور مركزشيمي فيزيك                                -شيمي    532427

 98/3/23 5  مشهد                    دانشگاه پيام نور مركزشيمي الي                                       - شيمي  542497

 98/3/23 5  مشهد                    دانشگاه پيام نور مركزشيمي تجزيه                                   - شيمي  552568

 98/3/23 5  مشهد                    دانشگاه پيام نور مركزشيمي معدني                                  - شيمي  562622

 98/3/30 5  مشهد                    دانشگاه پيام نور مركزتحقيق درعمليات                  - رياضي كاربردي  573009

 98/3/23 5  مشهد                    دانشگاه پيام نور مركزفيزيك هسته اي                             - فيزيك   583220

 98/4/13 5  زنجان                      دانشگاه پيام نورركزشيمي الي                                       - شيمي  592498

 98/4/13 5  شيراز                    دانشگاه پيام نور مركزشيمي تجزيه                                   - شيمي  602569

 98/4/13 5  شيراز                    دانشگاه پيام نور مركزآناليز                                             -رياضي  612923

 98/4/13 5  شيراز                    دانشگاه پيام نور مركزذرات بنيادي ونظريه ميدان ها              - فيزيك  623218

 98/3/30 5  دانشگاه پيام نور مركزكرمان                    شيمي تجزيه                                   - شيمي  632570

 98/3/30 5          بين الملل قشمدانشگاه پيام نور مركز تاريخ اسالم                                                641451

 98/4/6 5  اردكان                   دانشگاه پيام نور مركزشيمي فيزيك                                  - شيمي  652428

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  
     رمجري دوره دكتري دانشگاه پيام نوحل برگزاري جلسات ارزيابي تخصصي ( مصاحبه علمي ) مراكز آدرس و شماره تلفن  م - 2جدول شماره 

                                                                   سنجش و آزمون دانشگاه پيام نورمركز  -با آرزوي موفقيت 

يف
رد

 

  آدرس محل برگزاري   محل برگزاري 
 

  تلفن
 

  فكس
 

1 

  -خيابان خرم -ميدان جمهوري (دروازه تهران)  - اصفهان   دانشگاه پيام نور مركز اصفهان 
ستاد  -نبش اتوبان شهيد خرازي  –خيابان شهيدان شرقي 

 ر استان اصفهان دانشگاه پيام نو

33370009-031  
32608021-031 

33381645 -031 

2 

                                                
  دانشگاه پيام نور مركز 

  تحصيالت تكميلي 

خيابان شهيد حاج محمود  –ديباجي شمالي –فرمانيه  -تهران 
مركز تحصيالت تكميلي  –كوچه صفا  –كوچه شهناز -نوريان 
 اه پيام نوردانشگ

22806564 -021  
24508300-021  
24508107 -021  
24508101-021  

22808494 -021  

3 
دانشگاه پيام نور مركز  -  71معلم  –بلوار وكيل آباد  - مشهد  دانشگاه پيام نور مركزمشهد

 مشهد 

05138683900  
 500 -510داخلي 

38680001 -051  
 511داخلي 

4 

  دانشگاه پيام نور مركز
   تهران جنوب -  

خيابان استاد نجات الهي(خيابان  ويال)  -خيابان انقالب  -تهران 
ساختمان  –دانشگاه پيام نورمركز تهران جنوب  - تقاطع سپند - 

 اداري 

88940091-021  
88941858 -021 

88940029 -021 

5 

  دانشگاه پيام نور مركز 
  تهران شمال  –

بلوار  - اتوبان ارتش- انتهاي اتوبان  امام علي –تهران 
خيابان ياران  –ميدان شهيد  پيروز شفيعي  - شهيدمژدي(اوشان)

 انتهاي ياران سوم   -دوم

84234370 -021  
84234301-021 

22484834-021 

6 
  دانشگاه پيام نور مركز اردكان  - بلوار آيت اله خاتمي  -اردكان   دانشگاه پيام نور مركز اردكان

  
 

32220011 -035  
 107داخلي 

32228110 -035  
 

7 

 - ابتداي ضلع غربي روگذر ابوريحان  - خيابان آزادي  -تبريز  نشگاه پيام نور مركز تبريزدا
دانشگاه پيام نور استان  - خيابان شاهد  نبش كوي بهارستان 

 آذربايجان شرقي 

34777927 -041 34777927 -041

8 
 –مهر  خيابان –خيابان غدير  - بلوار شهيد چمران  - بوشهر   دانشگاه پيام نور مركز بوشهر

 دانشگاه پيام نور مركز بوشهر 

                    
33543413-077 

33561444 -077

9 
  دانشگاه پيام نور مركز 

  تهران شرق - 
خيابان   - بلوار بابا ئيان   - خيابان سازمان آب –حكيميه  -تهران 

 متري  شيرازي  دانشگاه پيام نور مركز تهران شرق 15
77318581 -021  

 
77312716 -021 

10 
دانشگاه پيام نور مركز  - مت خيابان اما - ميدان رسل  -زنجان   دانشگاه پيام نور مركز زنجان 

 زنجان
33471217 -024 

33443895 -
024 

11 

قبل از نمايشگاه  -بلوار عالمه دهخدا –شهرك گلستان  -شيراز   دانشگاه پيام نور مركز شيراز 
دانشگاه پيام نور مركز  - بلوار  دانشگاه پيام نور-بين المللي 

 ساختمان انديشه  -شيراز

36222244 -071 
 

12
جنب –ميدان پژوهش  - بزرگراه امام خميني (ره)  - كرمان   پيام نور مركز كرمان  دانشگاه

 كرمان  مركز دانشگاه پيام نور - دانشگاه شهيد باهنر 

1-32735571-034  
- 8112- 8110داخلي 

8130 
 

  دانشگاه پيام نور مركز  13
  بين الملل قشم  

 ندايبه م دهيدرگهان  ، نرس -بزرگراه قشم  3 لومتريك -قشم 
  الملل قشم نينور مركز ب اميدانشگاه پ -علم و صنعت 

7 -35344081-076  
122- 123-124داخلي 

353444089 -
076 

14  
دانشگاه پيام نور مركز آران و 

  بيدگل
دانشگاه پيام نور مركز آران و  –بلوار دانشگاه  –اران و بيدگل 

  031-54752200  031- 54752657- 8  بيدگل 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


