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 بسمه تعالی

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

 0011متمرکز 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  38/30/0033 مورخ 8308 نامه ابالغی شمارهشیوهمطابق 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 -0

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  30/30/0033 تا 03/30/0033 تاریخاز  توانندمی انتخابی هایمحلهکدرشت

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

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

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

 )به تشکیل شده است. عدم حضورتخصصی و مصاحبه  شفاهیآزمون ( از دو بخش مصاحبه علمی و سنجشمرحله دوم )آزمون 

به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در  تخصصی و مصاحبه شفاهیدر هر کدام از مراحل ارزیابی  صورت الکترونیکی(

دانشگاه تبریز از روز  0033ال آزمون نیمه متمرکز دکتری س (مصاحبه علمی و سنجش عملی)مرحله دوم دانشگاه تبریز است. 

ای همطابق با جدول برنامه زمانبندی ارائه شده توسط گروه 00/30/0033 روز پنجشنبه مورخ تا 38/30/0033 شنبه مورخ

 بهشنهای سههای فوق، روزشد. برای داوطلبین جامانده از مصاحبه در تاریخخواهد  آموزشی در وبسایت دانشکده مربوطه، برگزار

 ه است. به عنوان زمان مصاحبه جایگزین در نظر گرفته شد  01/30/0033و  08/30/0033و چهارشنبه بترتیب 

ر به الذکفوقبرنامه زمانی در تاریخ مندرج در  تخصصی در آزمون شفاهی و مصاحبه )به صورت الکترونیکی( عدم حضور: یکنکته 

 باشد.منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز می

 به وبگاه دانشکده مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه نمایند.  تخصصی مصاحبه جزییات: داوطلبان جهت اطالع از دونکته 
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 مورد نیاز: مدارک -3

 در روز مصاحبه متقاضیاندانشگاه تبریز که   0033آزمون 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 0فرم شماره  -

 jpg.با فرمت  دانشگاه تبریز( تکمیلی

 jpg.با فرمت  0033( دکتری سال آزمون متمرکزتصویر کارنامه آزمون مرحله اول ) -

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

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

  jpg.با فرمت  تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی شناسنامه و کارت ملی و تصویر -

 jpg.با فرمت  ارشد و ریزنمرات هر دو مقطعکارشناسیرک کارشناسی و مد تصویر -

اپیوسته نآن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی  -0تبصره 

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

ای یا دکتری حرفه وارشد در مقاطع کارشناسی  00/30/0033آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  -0 تبصره

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

راهنمای انتخاب رشته  0شماره دفترچه  071 صفحه فرم اعالم معدل در را همراه داشته و ارائه نمایند.  03/00/0011تا تاریخ 

 قابل دسترسی است. 0033سال  (Ph.D)آزمون ورودی دوره دکتری 

ا ب هر مقاله فقط صفحه اولتوضیح: ) ترویجی -پژوهشی و یا علمی -مقاالت چاپ شده یا پذیرفته شده در مجالت علمی -

   .(را از طریق وبگاه ارسال نمایند pdfفرمت 

را از طریق وبگاه  pdfبا فرمت  هر مقاله فقط صفحه اولتوضیح: ) های داخلی و یا خارجیمقاالت ارائه شده در کنفرانس -

    .(ارسال نمایند

  jpg.با فرمت  علمیه یگواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به همراه تایید تصویر -

  jpg.با فرمت  صفحه اول تصویرکتب تالیف/ترجمه شده مرتبط با رشته تحصیلی همراه با  تصویر -

ا فرمت بمدارک مربوط به برگزیدگی در مسابقات و یا  المپیادهای علمی دانشجویی و یا جشنواره های علمی معتبر  تصویر  -

.jpg 
  .صفحه اول و چکیده تصویرنامه دوره کارشناسی همراه با پایانتصویر  -

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

ت. نامه الزامی اسپیشنهاد پایاناند ارائه فرم نامه خود دفاع ننموده( برای داوطلبانی که از پایاناز طریق وبگاه pdf.با فرمت 

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

 jpg.مدارک زبان معتبر با فرمت  تصویر -

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

 jpg.و تکمیل شود.( با فرمت برداشته  تبریز تکمیلی دانشگاه
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 (مصاحبه علمی و سنجش عملیمرحله دوم )ریال بابت هزینه  (یک میلیون) 333/333/0 به مبلغ واریزیفیش  تصویر -

 jpg.با فرمت دانشگاه تبریز  واریزی 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

ی آزمایشی تمام -قطعی و یا رسمی -تصویر حکم کارگزینی برای افراد متقاضی استفاده از سهمه مربیان مربیان رسمی -

گاه آزاد و دانش (اه محل اشتغال متقاضیتایید باالترین مقام مسئول موسسه یا دانشگ اب) ها و موسسات آموزش عالیدانشگاه

 jpg.با فرمت ( دانشگاه آزاد اسالمی)با معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات علمی  اسالمی

به وبسایت گروه آموزشی و دانشکده مربوطه در تکمیل فرم انتخاب استاد راهنما توسط داوطلب. )برای تکمیل این فرم  -

 مراجعه شود.(دانشگاه تبریز 

 داوطلبان: یاختصاص و شرایط عمومی -0

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

 .0033 دکتری سال

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

 .باشد می الزامی نهایی پذیرش جهت متقاضیان

 :تبریز شرایط اختصاصی دانشگاه -5

مورخ  8138 شماره طی نامه ابالغی 0011 سال (.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 18/12/0011

نمره مرحله دوم )مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( شامل مجموع نمرات ارزیابی امتیاز  1-0

انجام  0الی  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، پژوهشی و مصاحبه علمی و سنجش گیرد. الزم به توضیح است که مجموع نمرات مرحله دوم )می

محاسبه  توسط سازمان سنجش آموزش کشور باشد. نمره نهایی داوطلب با اعمال نمره مرحله اول و نمره مرحله دوممی 13فناوری( از 

 گردد:به صورت زیر عمل می مرحله دومرد کردن نمره شود. درصورت نیاز به گمی

بدون تغییر باقی  رقمشوند و آخرین باشد، تمام ارقام بعدی حذف می 1که باید نگه داشته شود، کمتر از  رقمیاگر رقم بعد از آخرین 

شود و آخرین رقم یک واحد اضافه می، به باشد 1بیشتر از  مساوی یا که باید نگه داشته شود، رقمیاگر رقم بعد از آخرین  ماند.می

    شوند.حذف می ارقام بعدی
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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 ارزشیابی سوابق علمی

 (0امتیاز )مطابق با جدول  03پژوهشی و فناوری با حداکثر سوابق آموزشی،  -الف

 (0امتیاز )مطابق با جدول  03مصاحبه علمی و سنجش عملی با حداکثر  -ب

 الف( امتیاز سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری:

 امتیاز( 03نحوه محاسبه امتیازات آموزشی، پژوهشی و فناوری توسط دانشگاه تبریز )حداکثر  -0جدول 

حداکثر  نوع فعالیت فردی

 امتیاز

امتیاز  نحوه ارزیابی

 مکتسبه

پژوهشی )داخلی و خارجی(  -مقاالت علمی -0-0 0

 مرتبط با رشته تحصیلی*

 

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان  -0-0

 های علمی و صنعتی ایران یا دانشگاه تبریز* پژوهش
 
 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر -0-0

 امتیاز 0

مطابق آخرین مصوبه هیات ممیزه 

 دانشگاه 

 

و  1/0المللی تا گواهی ثبت اختراع بین

 امتیاز 0داخلی تا 

 

 1/0و خارجی تا  1/0برگزیدگی داخلی تا 

 امتیاز

 

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

امتیاز مطابق آخرین مصوبه  0هر مقاله تا 

 دانشگاههیات ممیزه 

 

مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر )داخلی یا  0

 خارجی( *
 امتیاز 0

  امتیاز 1/3و داخلی  71/3خارجی تا 

   امتیاز 0 تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 0

  1-0-1طبق بند  امتیاز 0 معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل کارشناسی * 1

برگزیدگان المپیادهای علمی و دانشجویی یا  0

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( 

1/0 

 امتیاز

 0/0، 0تا  0رتبه  -امتیاز 1/0، 0تا  0رتبه 

رتبه   -امتیاز 1/3، 1تا  7رتبه  -متیازا

، 01تا  00امتیاز و رتبه  0/3، 00تا  03

 امتیاز 0/3
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 مدرک زبان معتبر* 
1/0 

 امتیاز

طبق جدول همترازی نمرات آزمونهای 

ملی و بین المللی زبان انگلیسی *  )بند 

1-0-7) 

 

 دوره تحصیل محل دانشگاه کیفیت و معدل 8

 ناپیوسته* ارشد کارشناسی
0 

  1-0-1طبق بند 

-طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی و کارشناسی 1

 ارشد*
0 

  0-0-1طبق بند 

 21 جمع 03

 امتیاز
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 امتیاز( 03ب( امتیاز مصاحبه علمی و سنجش عملی )

 امتیاز( 03توسط دانشگاه تبریز )حداکثر  سنجش و علمی نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه -0جدول 

 حداکثرامتیاز فعالیتنوع  ردیف
نحوه ارزیابی )طبق نظر کمیته مصاحبه 

 کننده(

امتیاز 

 مکتسبه

   امتیاز 03 آزمون شفاهی  00

   امتیاز 1 مصاحبه تخصصی 00

   امتیاز 1 نظر اساتید راهنما 00

   امتیاز 31 جمع

 

درج و پس از تکمیل تمام اطالعات الزم در این جدول و امضا و تایید آن توسط کلیه اعضای حاضر  0ج( امتیازدهی نهایی در جدول شماره 

 به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد. دانشکده یا پژوهشکده هاتوسط  0در جلسه مصاحبه، جدول شماره 

 

 3فرم شماره 

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

 

 دانشکده یا پژوهشکده:                                                گروه:                                    عنوان رشته:         

 دانشگاه تبریز (Ph.D) دوره دکتری کل داوطلبان آزمون نمره -0 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 13از 

کد رشته 

های محل

 مربوطه
نمره آموزشی، پژوهشی و 

 فناوری

 نمره 03از 

 

 نمره مصاحبه علمی 

 03و سنجش عملی از 

 نمره

 

0        

0        

0        

 نام و امضای اعضای حاضر در جلسه مصاحبه:

 

 به صورت زیر عمل شود: 0در خصوص موارد ستاره دار )*( در جدول شماره  1-0

دانشجو بالفاصله پس از اساتید کمیته هدایت  نامه دانشجو مطرح و مقرر شد چنانچه نامموضوع مقاالت مستخرج از پایان 1-0-0

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

گرایش تحصیلی دانشجو مطرح و مقرر شد امتیاز مقاله طبق  -نامه ولی مرتبط با رشتهموضوع مقاالت غیرمستخرج از پایان 1-0-0

 آخرین مصوبه هیات ممیزه دانشگاه به دانشجو تعلق گیرد.

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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های علمی و صنعتی یا دانشگاه تبریز مطرح و مقرر شد صرفاً به موضوع گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش 1-0-0

 های علمی و صنعتی یا دانشگاه تبریز باشند.ه دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهای ثبت اختراعی امتیاز تعلق گیرد کگواهی

ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی و یا مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر )داخلی یا خارجی( قابل  -امتیاز مقاالت علمی 1-0-0

باشد. به عنوان مثال در صورتی که گرایش تحصیلی می -رشتهپژوهشی )داخلی و خارجی( مرتبط با  -انتقال به امتیاز مقاالت علمی

ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی و مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر )داخلی یا خارجی( نباشد  -داوطلبی دارای مقاالت علمی

 امتیاز خواهد بود. 03حداکثر تا  0جدول شماره  0امتیاز ردیف 

 

ارشد مطرح و مقرر شد های کارشناسی و کارشناسیبه معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل در دورهموضوع نحوه امتیازدهی  1-0-1

 و فرمول ذیل صورت پذیرد. 1امتیازدهی براساس جدول شماره 

 

 ارشد: نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به محل تحصیل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی1جدول 

 دانشگاه/موسسه
 (A) پارامتر

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

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

 7/0 هاهای دولتی مراکز استاندانشگاه

ها، پردیسهای ها، موسسات غیرانتفاعی مراکز استانآزاد مراکز استان هایهای دولتی، دانشگاهسایر دانشگاه

 های پیام نوردانشگاهی و دانشگاه
0/0 

 0 های غیرانتفاعیهای آزاد و سایر موسسهسایر دانشگاه

 

𝐴

2
+
𝐴

8
معدل) − 16) 

 باشد.می 1امتیاز 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

 

-ارشد مطرح و مقرر شد امتیازدهی براساس نیمسال فارغهای کارشناسی و کارشناسیموضوع طول مدت تحصیل در دوره 1-0-0

 صورت گیرد. 0التحصیلی و طبق جدول شماره 

 

 ارشدکارشناسی و کارشناسی : نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به طول مدت تحصیل برای دوره های0جدول 

                     1/3 0/3 01/3 

 نیمسال نهم نیمسال هشتم نیمسال هفتم کارشناسی

 نیمسال پنجم نیمسال چهارم نیمسال سوم کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 دوره  امتیاز

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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مالک امتیازدهی قرار  7های ملی و بین المللی زبان انگلیسی مطرح و مقرر شد جدول شماره جدول همترازی نمرات آزمون 1-0-7

 ارزیابی خواهد شد. MSRTنیز معادل مدرک  (UTET)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

033-13 1-7 003-10 033-013 083-033 1/0 

81-81 1/0-1/0 11-80 001-000 111-171 01/0 

80-83 0/0-0 81-70 000-000 170-113 0/0 

71-71 1/1-1/1 71-00 000-010 101-101 31/0 

70-73 0/1-1 01-10 011-070 100-133 1/0 

01-01 1/0-1/0 11-00 070-010 011-071 71/0 

00-03 0/0-0 01-00 010-000 070-013 0/0 

11-13 1/0-1/0 01-01 000-000 001-001 1/0 

راز، بهشتی، شیاصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید های سطح یک )ان دانشگاهمدرک زبتبصره:  

و امتیازدهی  شودمیپذیرفته نیز  (صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، فردوسی مشهد و علم و صنعت

 .باشدمی UTETبه آن بر اساس آزمون 

 

 و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( تخصصی مصاحبه و شفاهیآزمون )مرحله دوم  برگزاریجزئیات  -6

اوطلبان د برگزار خواهد شد. و به صورت الکترونیکیدر دانشگاه تبریز  همربوط در دانشکده تخصصی و مصاحبه شفاهی آزمون -

ت الزم اس دانشکده مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه نمایند. وبسایتبرای اطالع از جزئیات بیشتر در این خصوص به 

دم نمایند. ع و در مصاحبه الکترونیکی شرکت دانشکده مربوطه مراجعه وبسایت تعیین شده بههای داوطلبان در تاریخ

 .باشدمی تبریز دانشگاه در پذیرش درخواست از داوطلبها به منزله انصراف در این تاریخ الکترونیکی مراجعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 : دروس امتحانی و ضرایب آزمون شفاهی و مصاحبه تخصصی جزئیات مربوطه8جدول 

 عناوین دروس گرایش رشته کدرشته محل
ضرایب 

 دروس

 و 0337

0303 

 

  زبان و ادبیات فارسی
انوری، الف. متون نظم شامل غزلیات حافظ، اشعار سنایی، دیوان 

دیوان خاقانی، مخزن االسرار نظامی، دفتر اول و دوم مثنوی 

مولوی، جلد اول شاهنامه چاپ خالقی، و بوستان سعدی )با 

 (؛0ضریب 

ب. متون نثر شامل مرزبان نامه، کشف المحجوب، تاریخ 

 (؛0جهانگشای جوینی، مصباح الهدایه، نفثه المصدور )با ضریب 

مبادی العربیه و جلد اول مجانی  ج. عربی: قرآن، نهج البالغه،

 (؛0الحدیث )با ضریب 

د. کلیات ادبی شامل دستور زبان فارسی، تاریخ ادبیات فارسی، 

 (.0بالغت، سبک شناسی، و نقد ادبی )با ضریب 

0 

 و 0300

0370 
 0 ادبیات عرفانی زبان و ادبیات فارسی

 و 0310

0380 
 غناییادبیات  زبان و ادبیات فارسی

0 

0 

 و 0031

0001 

ریزی جغرافیا و برنامه

 شهری
 

 0 های توسعه شهریها ودیدگاهنظریه

 0 روش تحقیق

 0 ریزی شهریهای برنامهها  و مدلتکنیک

 0 زبان انگلیسی تخصصی

 و 0001

0000 

ریزی جغرافیا و برنامه

 روستایی
 

 0 توسعه روستایی ها و نظریاتدیدگاه

 0 مدیریت ریسک و مخاطرات در مناطق روستایی

 0 ریزی روستاییها در برنامهها و تکنیکمدل

 0 ریزی روستاییروش تحقیق پیشرفته در برنامه

 و 0003

0008 
  ژئومورفولوژی

 0 روش تحقیق در ژئوموفولوژی

 0 نظری در ژئومورفولوژیهای اندیشه

 0 مبانی ژئومورفولوژی و ژئومورفولوژی ایران

 0 ها در ژئومورفولوژیها و  مدلتکنیک

 و 0010

0001 
  آب و هواشناسی

 0 آب و هواشناسی عمومی

 0 آب و هواشناسی ایران

 0 آب و هواشناسی سینوپتیک و دینامیک

 0 آماریهای روش

 0 ایآب و هواشناسی ماهواره

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

9 
 

 و 0003

0070 
 اقتصاد سنجی علوم اقتصادی

 0 دروس پایه )اقتصاد خرد و اقتصاد کالن(

 0 دروس تخصصی )اقتصادسنجی و آمار(

 و 0011

0010 
 اقتصاد مالی علوم اقتصادی

 0 دروس پایه )اقتصاد خرد و اقتصاد کالن(

 0 های اقتصادی(تخصصی )اقتصاد مالی و ارزیابی طرح دروس

 و 0017
 و 0078

0087 

  فیزیولوژی ورزشی

 0 فیزیولوژی ورزشی

 0 تغذیه و بیوشیمی ورزشی

 
 0 آمار و روش تحقیق در علوم ورزشی

 0 ریزی تمرینات ورزشیاصول علمی طراحی و برنامه

 و 0000
0007 

  مدیریت ورزشی

 0 مدیریت پیشرفته در ورزش

 
 0 المللی در ورزشمدیریت رویدادهای ملی و بین

 0 مدیریت بازاریابی در صنعت ورزش

 0 قیق در مدیریت ورزشیحآمار و روش ت

 و0031

0000 
  رفتار حرکتی

 0 روش تحقیق و آمار

 0 رشد حرکتی

 0 حرکتی یادگیری

 0 کنترل حرکتی

 و 0007

0001 
 تاریخ ایران بعد از اسالم تاریخ

 0 تاریخ تحوالت ایران از ورود اسالم تا حمله مغول

 0 تاریخ تحوالت ایران از ایلخانان تا آغاز قاجار

 0 تاریخ معاصر ایران

 0 زبان انگلیسی تخصصی

 و 0080

0100 
 شناسی اقتصادی و توسعهجامعه شناسیجامعه

 های جامعه شناسینظریه

 
0 

 0 روش تحقیق

 0 های جامعه شناسی اقتصادی و توسعهحوزه

 و 0011

0103 
 شناسی مسائل اجتماعی ایرانجامعه شناسیجامعه

 0 های جامعه شناسینظریه

 0 روش تحقیق

 0 شناسی مسائل اجتماعی ایرانهای جامعهحوزه

 و 0181

0117 

فقه و مبانی حقوق 

 اسالمی
 

فقه: متن عربی کتاب شرح لمعه؛ بخشهای: قضاء، شهادات، متاجر، 

حجر، ضمان، حواله، صلح، مضاربه، اجاره، وکالت، شفعه، جعاله، 

وصایا، نکاح، طالق، خلع، مبارات، اقرار، غصب، میراث، حدود، 

 دیات قصاص و

0 

 0 اصول فقه: متن عربی کل کتاب اصول فقه مرحوم مظفر

ده حقوق ارائه ش –منابع انگلیسی: متون منتخب انگلیسی فقهی

 در حین مصاحبه

 

0 

قواعد فقه: کتاب چهارجلدی قواعد فقه دکتر مصطفی محقق 

 داماد.
0 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 و 0007

0010 
 اسالمیکالم  کالم 

 کالم اسالمی

 
0 

 0 تاریخ کالم

 0 فلسفه اسالمی

 0 منطق

 و 0070

0087 
 فلسفه معاصر فلسفه 

 0 فلسفه معاصر

 0 فلسفه عصر جدید

 0 فلسفه یونان و قرون وسطی

 و 0708

0701 

 ریزی درسیرنامهب

 
 

 0 تربیتفلسفه و مبانی و اصول 

 0 آمار و روش تحقیق

 0 های یادگیری و الگوهای تدریسنظریه

 0 های برنامه درسیاصول و مبانی تئوری

 0 زبان انگلیسی

 و 0701

0783 

 شناسی تربیتیروان

 
 

 0 آمار و روش تحقیق

 0 روانشناسی تربیتی

 0 یادگیری و انگیزش

 0 گیریسنجش و اندازه

 0 زبان انگلیسی

 و 0800

0800 

شناسیروان  

 
 

 0 آمار

 0 روش تحقیق

 0 رشد و یادگیری

 0 شناسی روانیشخصیت، آسیب

 و 0800

0808 

 شناسی بالینیروان

 
 

 0 شناسی روانیآسیب

 0 مصاحبه

 0 تشخیص

 0 های رواندرمانینظریه

 و 0818

0131 
  حقوق عمومی

 0 حقوق اداری

 0 حقوق اساسی

 0 حقوق کار

 0 متون حقوقی به زبان انگلیسی

 و 0117

0170 

 

 حقوق خصوصی

 
 

 0 حقوق مدنی

 0 حقوق تجارت

 0 متون فقه

 0 متون حقوقی به زبان انگلیسی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 و 0088

0010 
 های زیرزمینیآب علوم زمین

 0 های زیرزمینیآلودگی آب

 0 هیدروژئولوژی کارست

 0 های متخلخلجریان در محیط

 و 0038

0008 
 پترولوژی علوم زمین

 0 های آذرینپترولوژی سنگ

 0 های دگرگونیپترولوژی سنگ

 0 های ماگمایی ایرانپتروژنز سنگ

 و 0000

 و 0000 

0007 

 شناسی اقتصادیزمین علوم زمین

 0 یو دگرگون نیآذر یکانسارها

 0 یکیزیو ژئوف ییایاکتشافات ژئوشم

 0 یرسوب یکانسارها

 0 ی،گرماب یکانسارها یمیژئوش

 0 رانیا یمعدن ریذخا

 و 0008

0077 

 شیمی

 

 شیمی فیزیک

 

 0 0شیمی فیزیک 

 0 0شیمی فیزیک 

 0 0شیمی فیزیک 

 0 شیمی فیزیک پیشرفته

 و 0130

0100 

 شیمی

 

 شیمی آلی

 

 0 کتاب ولهارد شیمی آلی

 0 کتاب کری شیمی آلی پیشرفته

 0 کتاب پاویاطیف سنجی 

 و 0100

0030 

 شیمی

 

 شیمی تجزیه

 

 0 0ای الکتروشیمی تجزیه

 0 ایبینی اتمی تجزیهطیف

 0 های فیزیکی و شیمیایی جداسازیروش

 0 شیمی تجزیه پیشرفته

 و 0000

0017 
 شیمی معدنی شیمی

 0 0شیمی معدنی 

 0 0شیمی معدنی 

 0 شیمی فیزیک معدنی

 0 سنجی در شیمی معدنیطیف

 و 0073

0077 

 کاربردی شیمی

 
 

 0 اصول محاسبات شیمی صنعتی

 0 0شیمی صنعتی 

 0 0شیمی صنعتی 

 0 طراحی واکنش گاه
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 و 0733

 و 0700 

0701 

 فیزیولوژی گیاهی  شناسیزیست

 0 متابولیسم پیشرفته گیاهی

 0 فیزیولوژی نمو در گیاهان

 0 فیزیولوژی تنش در گیاهان

 0 ها ثانوی گیاهانمتابولیت

 0 های زیستی گیاهانکنشبرهم

 و 0700

0700 
 سلولی و تکوینی گیاهی  شناسیزیست

 0 یاخته شناسی گیاهی پیشرفته

 0 زیست شناسی تکوینی گیاهی پیشرفته

 0 رویان شناسی و رویانزائی در گیاهان

 0 تکوین گیاهی ملکولی

 0 ژنتیک تکوینی گیاهی

 و 0780

0710 
  ژنتیک مولکولی

 0 ژنتیک مولکولی

 0 مهندسی ژنتیک

 0 ژنتیک سرطان

 0 ژنتیک انسانی

 و 0701

0770 
  بیوشیمی

 0 آنریمولوژی

 0 بیولوژی مولکولی

 0 ساختار پروتئین و اسیدهای نوکلئیک

 و 0808

0800 
  آمار

 0استنباط آماری 
0 

 

 0 0استنباط آماری 

 0 0نظریه اندازه و احتمال 

 و 0810

0188 
 آنالیز ریاضی

 0 0آنالیز حقیقی 

 0 آنالیز تابعی

 و 0813

0111 
 جبر ریاضی

 0 جبر پیشرفته

 یکی از دو درس:

 های متناهی یا نظریه گرافنظریه گروه
0 
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 و 0108

0301 
 کاربردی ریاضی

 (0بسته شماره )

 دو درس از شش درس زیر

 آنالیز عددی پیشرفته 

 های عددی در جبرخطیروش 

 حل عددی معادالت انتگرال 

 معادالت دیفرانسیل کسری 

 ریاضیات فازی 

 ریاضیات مالی 

0 

(0بسته شماره )  

آنالیز عددی پیشرفته -0  

آنالیز حقیقی -0  
یکی از سه درس زیر -0  

  0بهینه سازی خطی پیشرفته 

  0سیستمهای دینامیکی  

 معادالت دیفرانسیل کسری 

0 

(0بسته شماره )  

درس زیرپنج دو درس از   

 آنالیز عددی پیشرفته 

 معادالت دیفرانسیل کسری 

 روشهای عددی در جبرخطی 

 حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی  

 حل عددی معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی 

0 

 و 0310

0303 
 فیزیکنانو

 

 نانو ساختارها

 

0فیزیک حالت جامد پیشرفته   0 

 0 نانو ذرات

نازکفیزیک الیه های   0 

 و 0030

0030 

 فیزیک

 

 فیزیک پالسما

 

ای بر فیزیک پالسما و همجوشی کنترل شده. مولف: کتاب مقدمه

F.F.Chen  های یک تا هشتفصل 

Introduction to Plasma Physics and Controlled 
Fusion – F.F.Chen  

0 

 

 و 0000

0007 
 فیزیک

 

 فیزیک ماده چگال

 

جامد دوره کارشناسی )فیزیک حالت  0و  0فیزیک حالت جامد 

 کیتل(

0 

 

دوره کارشناسی ارشد )فیزیک  0و  0فیزیک حالت جامد پیشرفته 

 حالت جامد اشکرافت(
0 

 و 0010

0000 

 فیزیک

 

 گرانش و

 کیهان شناسی

 

 مکانیک کوانتوم
0 

 

 شناسی )فواصل کیهانی، اصلکیهان

، سینماتیک کیهانی، معادالت  FRWشناسی، متریک کیهان

 شناسی، ماده تاریک، انرژی تاریک(های کیهانفریدمان، مدل

0 

 و 0000

0003 

 فیزیک

 

 نجوم و اخترفیزیک

 

 فصل اول 1ساختار و تحول ستارگان ) 

An introduction to the stellar 
astrophysics, F. LeBlanc( 

0 

 0،0،0های )فصل فیزیک خورشید

The Sun, an  introduction, M. Stix 
0 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 و 0077

0000 

 فیزیک

 

 ایهستهفیزیک 

 

 ایای پیشرفته در حد کتاب فیزیک هستهفیزیک هسته
Roy-Nigham 

0 

 

 Leo 0در حد کتاب آشکارساز  –ای های هستهآشکارسازی تابش

 و 0000

0070 

 فوتونیک

 
 

 منبع:   0فوتونیک 

Fundumentals of Photonics, Saleh B.E.A, Teich 
M, John Wiley & Sons, 2007 

 سرفصل مطالب:

اپتیک  -اپتیک الکترومغناطیس –اپتیک موجی –اپتیک پرتو لیزر

یک اپت –اپتیک موجبر –های فوتونیکریستال –قطبش –فوریه

 فیبر نوری

0 

 0فوتونیک 

 منبع:
Fundumentals of Photonics, Saleh B.E.A, Teich 

M, John Wiley & Sons, 2007 
 سرفصل مطالب:

 –یکالکترواپت –آکوستواپتیک –منبع نور آشکارسازهای نیمرسانا

اپتیک  –اپتیک غیرخطی –مخابرات نوری –های نوریسوئیچ

موجبرها، فیبرهای نوری و مدهای  –اپتیک فوتونی –آماری

 انتشاری

0 

 و 0001

0070 

 مهندسی پالسما

 
 

 های الکتریکی و فرآیند سطحاساس تخلیه

 های یک تا ششفصل –مولف: لیبرمن
Principles of Plasma Discharges and Materials 

Processing – M.A.Liberman and A.J.Lichtenberg  

0 

و 0000  

0000 
هانظریه سیستم علوم کامپیوتر  

ها(ها و ماشین)نظریه زبان مبانی نظریه محاسبه  0 

هاتحلیل الگوریتمطراحی و   0 

و 0001  

0003 

علوم  -علوم شناختی

 شناختیاعصاب
 مغز و شناخت

 0 مبانی علوم اعصاب

 0 شناختیعلوم اعصاب

 0 آشنایی با متدهای آزمایشگاهی در علوم شناختی

 و 0000

 و 0000

 و 1170

1170 

 

علوم  –علوم شناختی

 اعصاب شناختی
مصنوعیرایانش و هوش   

 0 نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی

 0 های پردازش و تحلیل سیگنال در علوم اعصابروش

و 0011  

0087 

 

 الکترونیک برق مهندسی

 0 0و  0الکترونیک 

 0 هادیتئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه

 0 های دیجیتالسیستم

و 0000  

0011 

 

سیستم مخابرات برق مهندسی  
 0 فرآیندهای اتفاقی

 0 0و 0مخابرات 

و 0001  

0070 

 

 مخابرات میدان و موج برق مهندسی
 0 الکترومغناطیس پیشرفته

 0 ریزموج
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 و 0017

0100 
 قدرت برق مهندسی

 0 مدارهای الکتریکی

 0 ماشین های الکتریکی

 0 های انرژی الکتریکیتحلیل سیستم

 و 0118

0187 

 

 کنترل برق مهندسی
 0 کنترل خطی و مدرن

 0 کنترل بهینه و غیرخطی

 و 0030

0007 
 سازه مهندسی عمران

 0 هاسازه دینامیک

 0 محدود اجزای

 0 مکانیک جامدات

 و 0017

 و 0001

0070 

 مهندسی عمران
 

 زلزله

 0 هاسازه دینامیک

 0 محدود اجزای

 0 مکانیک جامدات

 و 0700

0701 
های هیدرولیکیمهندسی آب و سازه مهندسی عمران  

 0 مکانیک سیاالت

 0 هیدرولیک پیشرفته

 و 0718

0770 
 مهندسی و مدیریت منابع آب مهندسی عمران

 0 مکانیک سیاالت

 0 پیشرفته هیدرولوژی مهندسی

 و 0801

0800 
 ساخت و تولید مهندسی مکانیک

 0 جوشکاری پیشرفته

 0 پیشرفتهماشینکاری 

 0 دهی فلزاتشکل

 0 دقیقابزار 

 0 مرکبمواد 

 و 0808

0881 
 طراحی کاربردی مهندسی مکانیک

 0 استاتیک

 0 مقاومت مصالح

 0 های پیوستهمکانیک محیط

 و 0137

0107 
 مهندسی مکانیک

 کاربردی طراحی – مکانیک مهندسی

 و کنترل دینامیک، امتحانی مجموعه)

 (ارتعاشات

 0 دینامیک

 0 ارتعاشات

 0 کنترل

 0 های ممتدارتعاشات سیستم

 و 0117

0111 
 تبدیل انرژی مهندسی مکانیک

 0 ترمودینامیک

 0 مکانیک سیاالت

 0 انتقال حرارت

 0 جابجایی و رسانش
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 و 0100

0101 
  مهندسی مکاترونیک

 0 مکاترونیک

 0 دینامیک

 0 کنترل

 و 0011

0073 

 

  مهندسی پزشکی
 0 های بیولوژیکیمدلسازی سیستم

 0 های بیولوژیکیپردازش سیگنال

و 0010  

0000 

 

 کامپیوترمهندسی 
 هوش امتحانی مجموعه) کامپیوتر مهندسی

(مصنوعی  

 0 شناسایی الگو

 0 یادگیری ماشین

و 0010  

0070 

 

 کامپیوترمهندسی 
 امتحانی مجموعه) کامپیوتر مهندسی

(الگوریتم و افزارنرم  

 0 پایگاه داده پیشرفته

 0 سیستم عامل پیشرفته

 0001 و

0000 
 کامپیوترمهندسی 

 شبکه امتحانی مجموعه) کامپیوتر مهندسی

(رایانش و  

 0 های کامپیوتری پیشرفتهشبکه

 0 های بی سیمشبکه

 و 0000

0080 

و  مهندسی متالورژی

 مواد
 

 0 ترمودینامیک مواد

 0 زبان خارجی تخصصی مواد

 0 خواص فیزیکی مواد

 0 خواص مکانیکی مواد

 0 آنالیز پیشرفته مواد

 و 0031

0000 
  مهندسی شیمی

 0 ارشد(سینتیک و طراحی راکتور )آزمون در حد کارشناسی

 0 ارشد(ترمودینامیک )آزمون در حد کارشناسی

 0 های انتقال )آزمون در حد کارشناسی(پدیده

 0 نامهپایانمصاحبه تخصصی از 

 و 0101

0103 

مهندسی مکانیک 

 بیوسیستم

 

 ورزیاهای کشطراحی ماشین

 

 ورزی تکمیلیاهای کشطراحی ماشین
0 

 

 0 اجزای محدود

 0 گیریابزار اندازه

 و 0100

0100 

مهندسی مکانیک 

 بیوسیستم

 

 فناوری پس از برداشت

 

 کشاورزی اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصوالت
0 

 

 0 رئولوژی مواد غذایی

 0 های ارزیابی کیفیت مواد غذاییروش

 و 0118

0181 

علوم و مهندسی 

 باغبانی

فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان 

 باغبانی

 0 فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت

 
 0 تولید محصوالت باغبانی

 0 روش تحقیق
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 و 0170

0118 

علوم و مهندسی 

 باغبانی
 اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

 0 طرح آزمایش و روش تحقیق

 
 0 ریزازدیادی و کشت بافت گیاهی

 0 اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

 و 0037

0001 

 صنایع مهندسی و علوم

 غذایی
 صنایع غذایی

 0 ییغذا عیصنا انتقال جرم و حرارت در

 0 شرفتهیواحد پ اتیعمل

 0 یمقدمات یمدلساز

 و 0000

0001 

 صنایع مهندسی و علوم

 غذایی
 مواد غذایی یمیش

 0 ییمواد غذا یکیزیخواص ف

 0 دهایپیل یمیش

 0 هانیپروتئ یمیش

 و 0001

 و 0000

0001 

 صنایع مهندسی و علوم

 غذایی
 ییمواد غذا یفناور

 0 شرفتهیپ ییغذا عیصنا

 0 ییمواد غذا یحرارتریغ یندهایفرا

 0 یالکلریغ یهایدنینوش یندهایفرآ یو نوآور یفناور

 و 0001

0007 

 صنایع مهندسی و علوم

 غذایی
 مواد غذایی یفناور ستیز

 0 یصنعت یولوژیکروبیم

 0 ییایمیوشیب یها و راکتورهاکینتیس

 0 یمواد غذائ یفناور ستیز

 و 0013

0070 
 سیاست و توسعه کشاورزی اقتصاد کشاورزی

 0 اقتصاد خرد تکمیلی

 0 اقتصاد کالن تکمیلی

 0 0اقتصادسنجی تکمیلی

 0 اقتصاد توسعه کشاورزی تکمیلی

 0 های کشاورزی تکمیلیسیاست

 و 0700

0700 

مدیریت حاصلخیزی و 

 زیست فناوری خاک
 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

 0 میکروبیولوژی خاک پیشرفته

 0 روابط بیولوژیک خاک و گیاه

 0 تغذیه گیاه پیشرفته

 و 0700

0710 
 فیزیک و حفاظت خاک مدیریت منابع خاک

 0 رابطه آب خاک و گیاه پیشرفته

 0 فیزیک خاک پیشرفته

 0 حفاظت خاک پیشرفته

 و 0718

0800 

 علوم دامی

 
 فیزیولوژی دام و طیور

 0 فیزیولوژی تکمیلی

 0 فیزیولوژی تولیدمثل

 0 فیزیولوژی پرندگان

 0 آمار و طرح آزمایشات

 و 0701

0808 

 

 تغذیه دام علوم دامی

 0 تغذیه پیشرفته

 0 تغذیه نشخوارکنندگان

 0 هاهضم و متابولیسم مواد معدنی و ویتامین

 0 آمار و طرح آزمایشات
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 و 0780

0800 
 ژنتیک و اصالح دام و طیور علوم دامی

 0 اصالح دام

 0 ژنتیک کمی و ملکولی

 0 آمار پیشرفته

 0 تغذیه و فیزیولوژی دام

 و 0718

0800 
 تغذیه طیور علوم دامی

 0 تغذیه پیشرفته

 0 وریتغذیه ط

 0 هاها، مواد معدنی و ویتامینیافزودن

 0 شاتیآمار و طرح آزما

 و 0801

0800 
 آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب

 1 رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی

 0 آبیاری سطحی

 0 آبیاری تحت فشار

 0 فیزیک خاک

 و 0870

0880 

 

 علوم و مهندسی آب

 

 

 

 های آبیسازه

 

 

 1 سدهای خاکی

 0 هیدرولیک رسوب

 0 هیدرولیک پیشرفته

 0 سازه های تنظیم آب

 

 و 0810

0818 

 

 علوم و مهندسی آب

 

 

 

 منابع آب

 

 

 1 های زیرزمینیآب

 0 مهندسی منابع آب

 0 های سطحی تکمیلیهیدرولوژی آب

 0 های منابع آبتحلیل سامانه

 و 0100

0100 

 

نژادی ژنتیک و به

 گیاهی

 

 

 0 ژنتیک

 
 0 نژادیبه

 0 بیومتری

 و 0100

0117 
 فیزیولوژی گیاهان زراعی گروتکنولوژیآ

 0 فیزیولوژی گیاهان زراعی

 0 تکنولوژی بذر

 0 های محیطی بر گیاهاناثر تنش

 و 0170

1300 
 اکولوژی گیاهان زراعی گروتکنولوژیآ

 0 اکولوژی گیاهان زراعی

 0 زراعت تکمیلی

 0 مباحث نوین در زراعت

 0 های هرزاکوفیزیولوژی علف

 و 1303

1307 
  بیوتکنولوژی کشاورزی

 0 ژنتیک

 0 ژنومیک 

 0 مهندسی ژنتیک

 0 ریز ازدیادی
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 و 1371

1383 
  توسعه کشاورزی

 0 ریزی فضایی و آمایش سرزمینبرنامه

 0 روش تحقیق

 0 ریزی توسعه روستاییگزاری و برنامهسیاست

 0 مدیریت توسعه

 و 1380

1311 

 

 شناسی کشاورزیحشره

 
 

 0 )مرفولوژی، فیزیولوژی، سیستماتیک(شناسی حشره

 0 هاکششناسی آفتسم

 0 اکولوژی و کنترل بیولوژیک

 0 مدیریت آفات

 و 1031

1003 
  شناسی گیاهیبیماری

 0 بیماری شناسی

 
 0 نماتد شناسی

 0 قارچ شناسی

 0 زای گیاهیبیماریهای پروکاریوت

 0 های گیاهیمدیریت بیماری

 و 1030

1030 

 در مثل تولید فنّاوری

  دامپزشکی
 

 0 فیزیولوژی تولید مثل

 
 0 اصول تلقیح مصنوعی و انتقال جنین

 0 های تولید مثل داممامایی و بیماری

 0 مثل دام های کمکی مورد استفاده در تولیدتکنیک

 و 1000

1007 
  فرانسه ادبیات 

 0 ادبیهای نقد و نظریه

 0 ادبیات معاصر فرانسه

 0 تحلیل و تفسیر متون ادبی

 و 1010

1070 
  آموزش زبان انگلیسی

 0 های تدریسزبانشناسی کاربردی و روش

 0 سازی و انگلیسی برای اهداف ویژهآزمون

 0 روش تحقیق و فراگیری زبان اول و دوم

 و 1101

1100 

علم اطالعات و 

 شناسیدانش
 دانش و اطالعات مدیریت

 0 مدیریت اطالعات و دانش

 0 آمار و روش تحقیق

 0 سازماندهی اطالعات

 0 شناسیمبانی علم اطالعات و دانش
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 :نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه -7

 :داوطلباندرخواست پذیرش تشکیل پرونده جهت  -7-0

 30/30/0033تا  03/30/0033 تاریخاز  اطالعیهاین  0بند آپلود مدارک مندرج در ثبت نام و  از طریق داوطلبان پذیرش درخواست

الزم  ود.پذیر خواهد بمدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز امکان وبگاهدر )با توجه به جدول زمانی مربوط به هر کد رشته محل( 

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

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

در دانشگاه مشخص گردد که اطالعات  داوطلباز پذیرش باشد. در صورتیکه در هر مرحله از فرآیند پذیرش داوطلب و حتی پس می

 برخورد خواهد شد.و مقررات با اطالعات واقعی مغایرت دارد مطابق قوانین  وبگاهدر  و مدارک آپلود شده توسط داوطلب وارد شده

ریز در خصوص دانشگاه تب اطالعیهمدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز به منزله مطالعه کامل  وبگاههمچنین ثبت نام داوطلب در 

عدم ثبت  باشد.از طرف داوطلب می اطالعیهقبول کلیه شرایط مندرج در این  و 0033 نحوه پذیرش دانشجو در دوره دکتری سال

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

 تبریز است.

 

 :و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( تخصصی و مصاحبه شفاهیآزمون مرحله دوم ) شرکت در -7-2

داوطلبین حاضر در جلسه آزمون مرحله اول )آزمون متمرکز( که برای آنها کارنامه مرحله اول )آزمون متمرکز( کلیه  -0

 مطابق)آزمون متمرکز(  حدنصاب مرحله اول بودن دارا صورت درتوسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است 

)با توجه به جدول زمانی مربوط به هر کد  30/30/0033تا  03/30/0033 تاریخاز  توانندانتخابی می هایمحلکارنامه کدرشته

و  سنجش عملی نام برای مرحله دوم )مصاحبه علمی ورشته محل( با مراجعه به وبسایت دانشگاه تبریز نسبت به ثبت

 زا پس است داوطلبین بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( و بارگذاری مدارک اقدام نمایند. برای این کار الزم

 دانشگاه وبسایت از 0033 سال دکتری متمرکز نیمه آزمون دوم مرحله خصوص در تبریز دانشگاه اطالعیه دقیق مطالعه

 از را تبریز دانشگاه اطالعیه 0 بند در مندرج مدارک مرحله، این در نامثبت ضمن www.tabrizu.ac.ir نشانی به تبریز

وبسایت دانشگاه تبریز بارگذاری نمایند. شایان ذکر است نام کاربری شماره داوطلبی و کلمه عبور شماره پرونده  طریق

 باشد.می 0033 داوطلب در آزمون دکتری سال

سنجش عملی( از دو بخش آزمون شفاهی و مصاحبه تخصصی تشکیل شده است آزمون مرحله دوم )مصاحبه علمی و  -0

 کلیه در دانشگاه این 0033 سال دکتری دوره ورودی آزمون( عملی سنجش و علمی مصاحبه) دوم مرحله اجرای و زمان

ساعت دقیق مصاحبه برای  .بود خواهد سنجش آموزش کشور سازمان طرف از اعالمی زمانی برنامه طبق هاگرایش -رشته

دانشگاه تبریز اعالم خواهد شد. دروس امتحانی آزمون شفاهی و جزئیات  دانشکده مربوطه در هر داوطلب در وبسایت

 تبریز مشخص شده است.  دانشگاه اطالعیه 0 بند مربوطه در

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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 الذکر به منزله انصراف داوطلبفوقتذکر: عدم شرکت در آزمون شفاهی و مصاحبه تخصصی در تاریخ مندرج در برنامه زمانی 

 باشد.از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز می

دانشگاه  این 0033 سال دکتری دوره ورودی آزمون( عملی سنجش و علمی مصاحبه) دوم قبل از شرکت در مرحله -0

 داوطلبین عزیز بایستی تمهیدات الزم از جمله موارد زیر را فراهم نمایند.  

ین عزیز یک کامپیوتر خانگی یا همراه مجهز به میکروفن، بلندگو و دوربین یا تلفن همراه هوشمند در اختیار داوطلب -0-0

 داشته باشند. 

 گردد.تبصره: استفاده از کامپیوتر توصیه می

 داوطلبین عزیز اتصال اینترنت پرسرعت داشته باشد.   -0-0

 شود. از ارتباطات اینترنتی استفاده از اینترنت دیتا توصیه می تبصره: با توجه به پایین بودن سرعت آپلود در برخی

های آزاد و مجازی دانشگاه تبریز به آدرس را از وبسایت آموزش Adobe Connectافزار داوطلبین عزیز نرم -0-0

https://vu.tabrizu.ac.ir/  نصب نمایند.بخش نرم افزارهای راه اندازی آموزش مجازی     

موجود در وبسایت  Adobe Connectافزار شود داوطلبین عزیز دو فیلم آموزشی راهنمای کار با نرمتوصیه می -0-0

 LMS سیستمها داخل پوشه راهنمای استفاده از این فایل های آزاد و مجازی دانشگاه تبریز را مشاهده نمایند.آموزش

تحت عنوان راهنمای صوتی تصویری تدریس در کالس برخط )بخش اول و دوم( در دسترس  ( علمی هیات ویژه) کارشناسی

 .باشندمی

گویی در نظر گرفته و از دسترسی به اینترنت اطمینان برای ایجاد تمرکز، داوطلبین عزیز مکان آرامی برای پاسخ -0-1

رت امکان راهکار پشتیبان برای اتصال به اینترنت حاصل نمایند. همچنین با توجه به احتمال قطعی برق یا اینترنت، در صو

را فراهم نمایند. به عنوان مثال یک بسته اینترنت دو ساعته از یک اپراتور دیگر منطبق بر زمان مصاحبه تهیه شود. در عین 

 حال وسایل نوشتاری و چندین کاغذ سفید به همراه داشته باشند.  

طلبین عزیز در وبسایت دانشگاه تبریز در یک پوشه در کامپیوتر یا تلفن کلیه مدارک بارگذاری شده توسط داو -0-0

ننده از کمصاحبه هیئتکنند در دسترس داوطلبین باشد تا اگر هوشمندی که داوطلبین برای انجام مصاحبه استفاده می

 Adobeافزارطریق نرمگذاری مدارک درخواستی از ی داشته باشند امکان اشتراکتنامه یا مقاالت داوطلب سواالپایان

Connect  .وجود داشته باشد 

با توجه به دستورالعمل ارسالی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر الزام مصاحبه الکترونیکی به صورت  -0-7

 تیرعافعال است و لذا  Adobe Connectافزار ها در نرمدوربینتصویری و الزام ارایه تصویر از سوی داوطلب،  -صوتی

 ی توسط داوطلبین عزیز در جلسه مصاحبه الزامی است. اسالم پوشش مقررات و موازین مربوط به

 0033 سالی( مصاحبه دکتر)دکتری  متمرکز نیمه آزمون دوم مرحله در شرکت شرایط الزم است داوطلبین حائز -0

دانشگاه به  Adobe Connectنامه از طریق سرورهای این شیوه 0تبریز در روز و ساعت تعیین شده مطابق بند  دانشگاه

وارد جلسه مصاحبه شوند. در جلسه مصاحبه  انگلیسیبا وارد نمودن نام و نام خانوادگی به صورت  Guestعنوان کاربر 

گوی سئواالت توانند پاسخبلندگو، میکروفن و دوربین برای داوطلبین عزیز فعال خواهد بود و از این طریق داوطلبین عزیز می

 کمیته مصاحبه کننده خواهد بود. 

ا در زمان تعیین شده اجازه ورود داوطلبین عزیز دقت نمایند ممکن است به دلیل طوالنی شدن مصاحبه نفر قبلی دقیق

در این حالت بایستی منتظر باشید تا اجازه ورود صادر گردد. در این صورت پیام زیر را مشاهده خواهید نمود. صادر نشود

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

https://vu.tabrizu.ac.ir/fa/page/9172/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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وزشی  گروه آم توانند با شماره تلفن گروه مربوطه که در وبسایتتذکر: در صورت وجود هر گونه مشکل داوطلبین عزیز می

  .دانشگاه تبریز اعالم خواهد شد تماس بگیرند دانشکده مربوطه درو 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


