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 بسمه تعالی

 

 اطالعیه اعالم نتایج بررسی پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان )برگزیدگان علمی(

 دانشگاه تربیت مدرس 1400دوره های دکتری تخصصی سال  در

 (23/04/1400تاریخ انتشار:  ، 9شماره )اطالعیه  

 

بر اساس شماره پرونده  های علمیقبولیرساند اسامی با آرزوی سالمتی برای تمام دانشجویان و داوطلبان عزیز، به اطالع می

 در جدول زیر اعالم شده است. آنان رقم سمت راست شماره ملی و نام پدر هفتثبت شده در سامانه گلستان دانشگاه، 

 باشد:این افراد منوط به احراز کلیه شرایط زیر می پذیرش قطعیشایان ذکر است  

های در رشته مربوط از طریق آزمون نیمه متمرکز دوره )کافی بودن تعداد دانشجویان ورودی جدید( تشکیل دوره -1

 1400دکتری تخصصی در سال 

 تایید پذیرش نهایی داوطلب توسط سازمان سنجش آموزش کشور  -2

 تایید صالحیت عمومی داوطلب توسط مراجع ذی صالح   -3

 حداکثر تا قبل ازاحراز حدنصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول وفق جدول زیر و ارائه مدرک مذکور  -4

 دانشگاه تربیت مدرسبه مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون  برگزاری آزمون جامعزمان 

داوطلبی موفق به احراز کلیه شرایط فوق نشود یا اصالت مدارک مربوط احراز نشود، در هر : در صورتی که تذکر

گونه های دوره نیز هیچای از ثبت نام و ادامه تحصیل، پذیرش داوطلب لغو خواهد شد و شرکت در کالسمرحله

 کند.حقی برای وی ایجاد نمی

 قابل قبول  حدنصابجدول مدارک زبان انگلیسی معتبر و 
 به بعد( 2019فوریه   21مطابق با  1397ماه  اسفند  02)از 

 شود.سال به مدت اعتبار فوق اضافه می 2، حداکثر IELTS Academicو  TOEFL IBTدرخصوص آزمون های 

 مدارک زبان معتبر 
آزمون زبان **

  هاویژه دانشگاه

TMU 
EXAM 

MSRT 
(MCHE) MHLE 

IELTS 
Academic 

TOEFL 
IBT TOLIMO 

 500 60 5/5 50 60 50 50 *حداقل نمره قابل قبول 

 نمره اعالم شده است. %80های زبان وادبیات عربی، آموزش زبان روسی و آموزش زبان فرانسه حداقل نمره قابل قبول درخصوص رشته *

امیرکبیر، صنعنی خواجه نصیرالدین طوسی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی های اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، آزمون زبان دانشگاه **

 صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، فردوسی مشهد،هنر اسالمی تبریز، هنر اصفهان، هنر تهران

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در پی اچ دي تست
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دانشگاه تربیت مدرس 1400سال  دکتری تخصصیدوره های  قبولی های علمیاسامی   

 نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان آییناز طریق 

 دانشکده ردیف
شماره 

 پرونده

هفت رقم 

سمت 

راست 

 شماره ملی

 رشته قبولی نام پدر

وضعیت 

قبولی 

 علمی

 توضیحات

 فرامرز 9579233 85473 حقوق 1
حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین 

 مالی -اقتصادی  -المللی 
  قبول

 79267 حقوق 2
** 

0830767 
 مصطفی

حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین 

 مالی -اقتصادی  -المللی 
 قبول

مشروط به ارایه فرم 

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

 محل تحصیل

  قبول حقوق کیفری و جرم شناسی سید مهدی 3184961 78813 حقوق 3

  قبول آموزش زبان انگلیسی حبیب اهلل 0274144 78947 علوم انسانی 4

  قبول آموزش زبان روسی رحیم 1014148 78740 علوم انسانی 5

 79055 علوم انسانی 6
** 

2270505 
 قبول جغرافیا و برنامه ریزی شهری شعبانعلی

مشروط به ارایه فرم 

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

 محل تحصیل

  قبول جغرافیای سیاسی ارغوان 0203040 78715 علوم انسانی 7

  قبول سیاسیجغرافیای  محمود 0249271 79089 علوم انسانی 8

  قبول روابط بین الملل مهدی 8139310 78949 علوم انسانی 9

  قبول روانشناسی حسین 0031912 79065 علوم انسانی 10

 79213 علوم انسانی 11

**/* 

0195631 
 

 قبول زبان و ادبیات فارسی مصطفی

ارایه فرم  -1 مشروط به:

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

پروف  -2محل تحصیل 

ارائه تعهد مقاله یا فرم 

 نسخه پروف مقاله

 78914 علوم انسانی 12
** 

0301471 
 قبول زبان وادبیات عربی محمد

مشروط به ارایه فرم 

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

 محل تحصیل

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 79042 انسانیعلوم  13
* 

0590352 
 قبول مسائل ایران -علوم سیاسی  موسی

مشروط به ارایه پروف 

مقاله یا فرم تعهد ارائه 

 نسخه پروف مقاله

 78920 علوم انسانی 14
* 

0172731 
 قبول مسائل ایران -علوم سیاسی  عیدی مراد

مشروط به ارایه پروف 

مقاله یا فرم تعهد ارائه 

 نسخه پروف مقاله

 79123 علوم انسانی 15
** 

0686858 
 ذخیره مسائل ایران -علوم سیاسی  مرتضی

ارایه فرم  مشروط به

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

 محل تحصیل

 79165 علوم انسانی 16

**/* 

0075947 
 

 قبول علوم قرآن و حدیث سیدمحمدتقی

ارایه فرم  -1: مشروط به

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

شماره اصل فرم -2  محل

شده توسط تایید  2

 استاد راهنما 

 79012 علوم انسانی 17
* 

1903321 
 ذخیره علوم قرآن و حدیث علی

مشروط به ارایه پروف 

مقاله یا فرم تعهد ارائه 

 نسخه پروف مقاله

  قبول فیزیولوژی ورزشی همت علی 0381301 78855 علوم انسانی 18

 78776 علوم انسانی 19
**/* 

0433947 
 ذخیره فیزیولوژی ورزشی احمد

ارایه فرم  -1مشروط به: 

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

پروف  -2محل تحصیل 

مقاله یا فرم تعهد ارائه 

 نسخه پروف مقاله

  قبول مدیریت ورزشی کریم 0346765 85469 علوم انسانی 20

  ذخیره مدیریت ورزشی احمد 0424071 79106 علوم انسانی 21

  قبول شیمی تجزیه -شیمی  سید محسن 0724008 78756 علوم پایه 22

  قبول شیمی تجزیه -شیمی  حسن 0133621 78878 علوم پایه 23

  ذخیره شیمی تجزیه -شیمی  محمد مهدی 3841091 79026 علوم پایه 24

  قبول فیزیك ماده چگال - فیزیك حسن 0465428 78663 علوم پایه 25

  قبول ریاضی کاربردی غالمرضا 9725809 78828 علوم ریاضی 26

  قبول ریاضی کاربردی مهربان 1197434 78741 علوم ریاضی 27
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  قبول جبر -ریاضی محض  علی 0047885 78717 علوم ریاضی 28

  قبول بیوشیمی مصطفی 0982845 79097 علوم زیستی 29

 علیرضا 2216683 79136 علوم زیستی 30
ریز زیست فناوری )نانو 

 بیوتکنولوژی(
  قبول

 79071 علوم زیستی 31
** 

0118873 
 قبول ژنتیك مولکولی سیروس

ارایه فرم  مشروط به

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

 محل

  قبول مهندسی متالورژی و مواد علیرضا 1329433 78980 فنی و مهندسی 32

 78768 فنی و مهندسی 33
* 

0314442 
 قبول مکانیك سنگ -مهندسی معدن  رضا

مشروط به ارایه پروف 

مقاله یا فرم تعهد ارائه 

 نسخه پروف مقاله

  قبول بیماری شناسی گیاهی حسن 0387219 79059 کشاورزی 34

  قبول بیوتکنولوژی کشاورزی محمدعلی 2355551 79178 کشاورزی 35

 علی 9883805 78944 کشاورزی 36

 -ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 

ترویج کشاورزی پایدار و منابع 

 طبیعی

  قبول

 78849 کشاورزی 37
** 

1360350 
 قبول فیزیولوژی دام و طیور -علوم دامی  گودرز

ارایه فرم  مشروط به

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

 محل

 خسرو 2372859 79039 کشاورزی 38
فیزیك و  -مدیریت منابع خاک 

 حفاظت خاک
  قبول

 78988 مدیریت و اقتصاد 39
** 

7367662 
 قبول اقتصاد سالمت -اقتصاد  مرتضی

ارایه فرم  مشروط به

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

 محل

  قبول سیاستگذاری علم و فناوری محمد 9815121 78942 مدیریت و اقتصاد 40

 صحبت اهلل 0288583 79128 مدیریت و اقتصاد 41
 -علم اطالعات و دانش شناسی 

 مدیریت اطالعات و دانش
  قبول

  قبول اقتصاد پولی -علوم اقتصادی  حسین 0698623 79079 مدیریت و اقتصاد 42

  قبول اقتصاد پولی -علوم اقتصادی  حسین 0060541 79045 مدیریت و اقتصاد 43
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در پی اچ دي تست



5 
 

  قبول مدیریت راهبردی قنبر 0733660 79107 اقتصادمدیریت و  44

 محمد رئوف 0460132 78906 مدیریت و اقتصاد 45
استراتژی  -مدیریت صنعتی 

 صنعتی
  قبول

46 
منابع طبیعی و علوم 

 دریایی
 علی 0127935 79119

مدیریت  -علوم و مهندسی آبخیز 

 حوزه های آبخیز
  قبول

47 
منابع طبیعی و علوم 

 دریایی
79047 

** 

1174278 
 سید احمد

تکثیر و  -علوم و مهندسی شیالت 

 پرورش آبزیان
 قبول

ارایه فرم  مشروط به

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

 محل

48 
منابع طبیعی و علوم 

 دریایی
  قبول علوم و مهندسی محیط زیست محمدرضا 1192641 79044

49 
منابع طبیعی و علوم 

 دریایی
  قبول علوم و مهندسی مرتع صفر 0388592 78766

  قبول الکترونیك -مهندسی برق  محمد 2075184 78863 مهندسی برق و کامپیوتر 50

  ذخیره الکترونیك -مهندسی برق  غالم رضا 3471249 78904 مهندسی برق و کامپیوتر 51

  قبول قدرت -مهندسی برق  کورس 0122792 78964 مهندسی برق و کامپیوتر 52

  قبول مخابرات )سیستم( -مهندسی برق  نوروزعلی 0038246 78917 مهندسی برق و کامپیوتر 53

 سید محمد 0864011 79000 مهندسی برق و کامپیوتر 54
مخابرات )میدان و  -مهندسی برق 

 امواج(
  قبول

  قبول افزارنرم  -مهندسی کامپیوتر  احمد 0572241 78982 مهندسی برق و کامپیوتر 55

  ذخیره نرم افزار -مهندسی کامپیوتر  محمود 9036612 78700 مهندسی برق و کامپیوتر 56

 79204 مهندسی شیمی 57
** 

1030463 
 قبول مهندسی شیمی خلیل

ارایه فرم  مشروط به

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

 محل

  قبول مهندسی شیمی کمال الدین 2399668 79262 مهندسی شیمی 58

  ذخیره مهندسی شیمی مصطفی 0459284 79129 مهندسی شیمی 59

60 
مهندسی صنایع و 

 سیستم ها
 سید موسی 0702817 79105

بهینه سازی  -مهندسی صنایع 

 سیستم ها
  قبول

61 
مهندسی صنایع و 

 سیستم ها
78928 

** 

0472788 
 تقی

بهینه سازی  -مهندسی صنایع 

 سیستم ها
 قبول

مشروط به ارایه اصل فرم 

بارگذاری شده  1شماره 

 ثبت نام در سامانه

62 
مهندسی صنایع و 

 سیستم ها
 سید حسین 8435866 78986

بهینه سازی  -مهندسی صنایع 

 سیستم ها
  قبول
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63 
مهندسی صنایع و 

 سیستم ها
 ابراهیم 0733673 78773

بهینه سازی  -مهندسی صنایع 

 سیستم ها
  1ذخیره

64 
مهندسی صنایع و 

 سیستم ها
 براتعلی 2584445 79184

بهینه سازی  -مهندسی صنایع 

 سیستم ها
  2ذخیره

65 
مهندسی صنایع و 

 سیستم ها
 رضا 7916194 78929

 -مهندسی فناوری اطالعات 

 مدیریت سیستمهای اطالعاتی
  قبول

66 
مهندسی صنایع و 

 سیستم ها
 عیدی 0339825 78774

 -اطالعات مهندسی فناوری 

 مدیریت سیستمهای اطالعاتی
  قبول

67 
مهندسی عمران و محیط 

 زیست
  قبول حمل و نقل -مهندسی عمران  صفی اله 9436475 78909

68 
مهندسی عمران و محیط 

 زیست
  قبول راه و ترابری -مهندسی عمران  حسین 9550170 78935

69 
مهندسی عمران و محیط 

 زیست
  ذخیره راه و ترابری -مهندسی عمران  راحل 6843843 78838

70 
مهندسی عمران و محیط 

 زیست
  قبول ژئوتکنیك -مهندسی عمران  سید اسعد 0699994 78898

71 
مهندسی عمران و محیط 

 زیست
  قبول سازه -مهندسی عمران  نادر 0852610 79194

  قبول تولیدساخت و  -مهندسی مکانیك  سیدطه 1026009 78965 مهندسی مکانیك 72

 عباس 0391326 78911 مهندسی مکانیك 73
طراحی  -مهندسی مکانیك 

 کاربردی
  قبول

 78922 مهندسی مکانیك 74
** 

0435328 
 محمد

طراحی  -مهندسی مکانیك 

 کاربردی
 قبول

ارایه فرم  مشروط به

با مهر و امضای  1شماره 

مدیر آموزشی دانشگاه 

 محل

 فاضل 1444764 79271 مهندسی مکانیك 75

طراحی  -مهندسی مکانیك 

کاربردی )زمینه دینامیك، کنترل و 

 ارتعاشات(

  قبول

  قبول پژوهش هنر حسین 1843314 78860 هنر 76

 78830 هنر 77
* 

0856218 
 قبول پژوهش هنر ناصر

مشروط به ارایه پروف 

مقاله یا فرم تعهد ارائه 

 نسخه پروف مقاله

  قبول شهرسازی اکبرعلی  7392756 78940 هنر 78

  قبول معماری حسین 1738146 78845 هنر 79
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  قبول معماری مهدی 0144847 78880 هنر 80

  ذخیره معماری غالمحسین 1628146 78896 هنر 81

  قبول هنرهای اسالمی کیامرث 0031465 78873 هنر 82

 

 توجه:

  نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاالت "قبول شدگانی که در زمان ثبت نام و شرکت در جلسه آزمون شفاهی

نسخه نهایی قبل از چاپ  ارائه کرده اند که فاقدخود را از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مستخرج علمی پژوهشی 

و شرایط آنها در ستون توضیحات درج  *عالمت  آنانباالی شماره ملی  ،فوقجدول و در  استبوده  ")پروف( مقاله

به پست الکترونیکی  1400مستندات مربوط را حداکثر تا پایان شهریورماه  تصویر ملزم هستند  اعالم شده است

infoadmission@modares.ac.ir  .ارسال نمایند 

قبل از زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم  حداکثر تا آخرین مهلت ارائه مدارک مربوط در صورت عدم امکان،

نسبت به تکمیل فرم تعهد مربوط اقدام و  داوطلبان ذی ربط ضروری است  ومی باشد  1400-401سال تحصیلی 

نسبت به ر غیر این صورت به پست الکترونیکی فوق ارسال نمایند. د 1400حداکثر تا پایان شهریورماه  تصویر فرم را

 شرکت در کالس های دوره هیچگونه حقی برای آنان ایجاد نمی کند.  و خواهد شدلغو قبولی مشروط ایشان اقدام 

  با تایید  1قبول شدگانی که در زمان ثبت نام و شرکت در جلسه آزمون شفاهی نسبت به بارگزاری فرم شماره

، باالی فوقاقدام نکرده اند در جدول  دانشگاه گلستاندر سامانه  مدیرامور آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود

ملزم هستند حداکثر تا درج و شرایط آنها در در ستون توضیحات اعالم شده است،  **شماره ملی آنان عالمت 

فرم مذکور یا گواهی رسمی حاوی اطالعات مقطع کارشناسی ارشد خود را با تایید مدیر امور  1400شهریورماه پایان 

به پست الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس را عنوان آموزشی دانشگاه محل تحصیل به 

infoadmission@modares.ac.ir  به مدیریت همکاری ن را نیز در زمان مراجعه حضوری ارسال نمایند و اصل آ

، در غیر این صورت از (  تحویل نمایند202اتاق  -طبقه اول -های آموزشی و آزمون دانشگاه )ساختمان آموزش کل

و مجاز به ثبت نام و شرکت در کالس های دوره  فهرست قبولی های علمی مشروط دانشگاه حذف خواهند شد

 نخواهند بود. 

 مهم: نکات

پس از اعالم نتایج پذیرش و زمان ثبت نام حضوری و غیرحضوری پذیرفته شدگان،  اطالعیه دانشگاه درخصوص نحوه -1

توسط سازمان سنجش آموزش کشور و ابالغ برنامه  1400داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال 

قرار خواهد گرفت و   http://www.modares.ac.ir/eduدر بخش آموزش وبگاه دانشگاه به نشانی  نام، زمانی ثبت

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در پی اچ دي تست
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فوق پیگیری و در موعد مقرر مراحل ثبت نام را انجام  نشانیاخبار مربوط به ثبت نام را از طریق  الزم استقبول شدگان 

ئولیتی برای اطالع رسانی به داوطلبان از طرق دیگر ندارد و مطلع نشدن داوطلبان و عدم ثبت نام دهند و دانشگاه مس

های علمی در موعد مقرر به منزله انصراف از تحصیل آنان تلقی خواهد شد و هیچ درخواست مساعدتی مورد بررسی قبولی

 قرار نخواهد گرفت.

پست  از، مراتب صرفا با کارشناسان این مدیریتتماس ر صورت ضرورت به برقراری خواهشمند است د  -2

های اعالم تا پاسخ مقتضی ارسال شود و از تماس با قسمت  infoadmission@modares.ac.irالکترونیکی 

 مختلف دانشگاه جدا خودداری شود.

دانشگاه  در اینبرای پذیرش را هیچ یک از داوطلبان حد نصاب علمی الزم  استیی که قبولی علمی اعالم نشده در رشته ها -3

 اند.کسب نکرده

 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه
 مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون

 1400ماه تیر  بیست و سوم

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري و دکتري بدون کنکور در پی اچ دي تست
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