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 تعالی بسمه
 ( برگزیدگان علمی)پذیرش دانشجویان استعداد درخشان  فراخوان

  (0اطالعيه شماره )دانشگاه تربيت مدرس  0011در دوره های دکتری تخصصی سال  

 

کارشناسی ارشد  از بین دانش آموختگاندانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد 

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در "های ها و بخشنامهآیین نامه به استنادهای آموزش عالی کشور ها و موسسهدانشگاه

( برگزیدگان علمی)نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان شیوه"و  "دوره تحصیلی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رح های دکتری تخصصی به شنسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره ،"مصوب شورای دانشگاه

 :کندزیر اقدام می

 

 شرایط عمومی  -9

:داوطلبان بایستی هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط عمومی زیر باشند  

 دولتی کارشناسی ارشد دانشگاه های  (شبانه)نوبت دوم های روزانه و دورهدانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر  -1-1

در تراز علمی ) "، درمان و آموزش پزشکیبهداشت"و "، تحقیقات و فناوریعلوم"تین رمورد تایید وزا ،استان مراکزواقع در 

 (قابل انتخاب خواهد بود ،ثبت نام هنگامدر سامانه گلستان در  که  ،به تشخیص دانشگاه مطلوب

های مازندران، صنعتی سهند تبریز، صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشجویان دانشگاه: 9تبصره

 . مجاز به ثبت نام هستندنیز ( ع)رامین خوزستان و امام صادق 

واست مجاز به درخو دانشجویان انتقالی خارج به داخل های خارج از کشور آموختگان دانشگاهاتباع غیرایرانی و دانش :2هتبصر

 .پذیرش از این طریق نمی باشند

 : به شرح زیر دارا بودن حداقل معدل کارشناسی -9-2

صنعتی  صنعتی امیرکبیر،صنعتی اصفهان، اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز،  :هایدانشگاه برای دانش آموختگان(الف

هنر هنر اسالمی تبریز، هنر اصفهان، فردوسی مشهد، ، ایران علم و صنعتعالمه طباطبایی، ، صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی

 و ، مازندرانکرمان ،شیراز ،بهشتیشهید جندی شاپور اهواز، تهران، اصفهان، ایران، تبریز،  :دانشگاه های علوم پزشکیتهران و 

     91: دمشه

صنعتی سهند تبریز، صنعتی  مازندران، هایدانشگاهو  بند الفدولتی مراکز استان به غیر از های دانشگاهبرای دانش آموختگان  (ب

 91 : (ع)نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و امام صادق 

 22/91 :هابرای دانش آموختگان سایر دانشگاه( ج

 :زیر به شرح حداقل معدل مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامهدارا بودن  -9-9

اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، شیراز،  :هایبرای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر دانشگاه (الف

صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، 

اصفهان، ایران، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، شهید  :دانشگاه های علوم پزشکیهان، هنر تهران و هنر اسالمی تبریز، هنر اصف

 91: ، مازندران و مشهدبهشتی، شیراز، کرمان

صنعتی ، های مازندارن، صنعتی نوشیروانی بابلو دانشگاهبرای دانش آموختگان دانشگاه های دولتی مراکز استان به غیر از بند الف  (ب

 91 :(ع)و دانشگاه امام صادق منابع طبیعی رامین خوزستان  ،سهند تبریز

تایید  ص ویدر دوره دکتری به تشخمتناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در رشته تحصیلی کارشناسی ارشد دارا بودن مدرک  -4-1

 .دانشگاه
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نگذشته باشد  داوطلبانالتحصیلی مقطع کارشناسی ارشد از زمان فارغ سال 2بیش از  1400-401 آغاز سال تحصیلیتا  -1-5

 .(می توانند داوطلب پذیرش شوند به بعد 9/1/19فارغ التحصیالن  صرفا)

 

 شرایط و ضوابط اختصاصی -2

یکی از شرایط زیر  عالوه بر شرایط عمومی الزم است دارای حداقلدوره کارشناسی ارشد  آخرو دانشجویان نیمسال  دانش آموختگان

 :باشند

حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ قطعی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد  -2-1

در مجالت علمی پژوهشی داخلی یا خارجی نمایه شده در یکی از نمایه های مورد تایید ( مورد تایید استاد راهنمای اصلی داوطلب)

 :ه شرح زیرگروه آموزشی و دانشگاه ب

، کمیسیون نشریات وزارت علوم، (Scopus)، اسکوپوس (ISI)گزارش استنادی نشریات موسسه اطالعات علمی 

 تحقیقات و فناوری، کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون نشریات حوزی

براساس معدل دانشجویان هم رشته و هم ورودی  (نفر 11 حداقلبین ) 3و ( نفر 6بین حداقل ) 2 ،(نفر 5حداقل بین ) 1رتبه  -2-2

 ویژه دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم دوره های کارشناسی ارشدکل بدون احتساب نمره پایان نامه 

 های گروه الفدانشگاه 

دانشگاه آموختگان برای استفاده از این شرط، وفق ضوابط و مقررات مجاز دوره تحصیلی دانش مدت: توجه

 1باشد و در صورتی که سنوات تحصیلی داوطلبی بیش از نیمسال تحصیلی می 1تربیت مدرس، حداکثر 

 .باشدنیمسال باشد مجاز به ارائه درخواست پذیرش از این طریق نمی

ه مورد تقاضا به یا خارجی، مرتبط با رشت( مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)گواهی ثبت اختراع داخلی  -3-2

 ذی ربط این دانشگاهتشخیص و تایید گروه آموزشی 

رتبه اول الی سوم در المپیاد های علمی دانشجویی نهایی کشوری در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط با  گواهی -4-2

 رشته مورد تقاضا با تایید مراجع ذی صالح

جوان خوارزمی، علوم پزشکی رازی، شیخ بهایی، فارابی و )ملی و بین المللی گواهی برگزیدگی در یک جشنواره علمی معتبر  -5-2

 و دانشگاه ربط مورد تایید مراجع ذی صالح به تشخیص و تایید گروه آموزشی( بین المللی فجر برای داوطلبان رشته های هنر
 

 نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک الزم -9 

به ثبت ناام الکترونیکای از    نسبت  9022سال  ماهفروردین  29مورخ  شنبهحداکثر تا پایان روز است داوطلبان واجد شرایط الزم 

اقدام نموده و مدارک مورد نیاز به شارح زیار را باه فرمات       (که نشانی آن در انتهای اطالعیه قرار دارد) دانشگاه گلستانطریق سامانه 

تحویل مدارک از  طریق پستت یتا مراجعته حيتوری     . )بارگذاری نمایندمناسب تهیه و در سامانه مذکور در محل های مناسب 

 (.امکان پذیر نمی باشد

باشد که الزم است به صورت ریال می( دویست و پنجاه هزاریک میلیون و ) 000/250/1هزینه ثبت نام و بررسی مدارک مبلغ

 . دانشگاه اقدام شود گلستانالکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه 

و نسخه کامل کلیه مدارک و مدارک شناسایی کلیه ضروری است اصل  جلسه آزمون شفاهیبه داوطلبان یابی در صورت راه :توجه

 .ارائه نمایند مصاحبه جلسهبرگزاری در روز  را دانشگاهگلستان شده در سامانه  بارگزاریآموزشی و پژوهشی سوابق 
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ف
ردی

 

 مدرک
نوع 

 فایل
 توضیحات

 الزامی jpg رنگی تمام رخ 3× 4یک قطعه عکس فایل  1

 الزامی jpg تصویرکارت ملی 2

3 
گواهی مربوط به داوطلبان شاهد و ایثارگر صادره از مراجع صاحب تصویر

 *صالحیت
jpg 

الزامی در صورت اظهار داوطلب مبنی بر دارا 

 بودن این گواهی

 الزامی jpg (خوداظهاری جایگزین دیپلم)3شماره تصویر مدرک دیپلم دارای معدل کل یا فرم  4

 الزامی jpg تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل 5

7 
  نمره پایان نامه،  مربوط به گواهی تایید معدل، 1تصویر فرم تکمیل شده شماره 

 تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیلی
jpg الزامی 

8 
تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه 

 محل تحصیل دوره 
jpg 

الزامی در صورت اظهار داوطلب مبنی بر دارا 

 بودن این گواهی

 الزامی jpg **تصویر ریزنمرات  دوره کارشناسی  9

 الزامی jpg **تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد  10

 الزامی pdf ثبت اطالعات داوطلبتکمیل شده فرم  صویرت 12

13 

شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش  9-2تصویر مستندات مربوط به بند 

 :شامل
پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره  -صفحه اول حداقل یک مقاله علمی*

چاپ شده یا دارای نامه پذیرش  ،2مارهبه همراه فرم شکارشناسی ارشد داوطلب 

 چاپ قطعی در مجالت داخلی و خارجی   

 :توجه

نامه پذیرش چاپ درخصوص مقاالتی که صرفا پذیرش شده اند ضروری است 

تصویر صفحه اول و خالصه نسخه تایید شده قبل از چاپ قطعی مقاله به همراه 

 .صادره از مجله مربوط بارگذاری شود( proof)نهایی آن 

نامه وصول مقاله قابل قبول نیست و تاریخ نامه پذیرش چاپ مقاله نیز 

سامانه گلستان در  رفع نقص مدارکروز مهلت  حداکثرتا آخرینبایستی 

 .دانشگاه باشد

نشریات موسسه اطالعات تصویر گواهی تائیدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در *

وزارت علوم، تحقیقات و ، کمیسیون نشریات (Scopus)، اسکوپوس (ISI)علمی 

فناوری، کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون 

 وینشریات حوز

Pdf 
 1الزامی برای داوطلبان حائز شرایط بند 

 شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش

14 

شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش  2-2تصویر مستندات مربوط به بند 

 :شامل

بین ) 3و ( نفر 6حداقل  بین) 2، (نفر 5 حداقل بین) 1گواهی رتبه  *

دانشجویان هم رشته و هم ورودی براساس معدل کل بدون ( نفر 11 حداقل

 

 

 
jpg 

 2شرایط بند الزامی برای داوطلبان حائز 

 شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش
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آموختگان و دانشجویان نیمسال ویژه دانش احتساب نمره پایان نامه

 چهارم دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه های گروه الف

15 

شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش  9-2تصویر مستندات مربوط به بند 

 :شامل
مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و )تصویر گواهی ثبت اختراع داخلی *

 یا خارجی، مرتبط با رشته مورد تقاضا ( صنعتی ایران

 

 
jpg 

 

 

 

 3حائز شرایط بند الزامی برای داوطلبان 

 شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش

16 

شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش  0-2تصویر مستندات مربوط به بند 

 :شامل
انشجویی نهایی دتصویر گواهی کسب رتبه اول الی سوم در المپیاد های علمی *

کشوری در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط با رشته مورد تقاضا با 

 مراجع ذی صالحتایید 

 

 

 

jpg 

 

 

 4الزامی برای داوطلبان حائز شرایط بند 
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17 

شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش  1-2تصویر مستندات مربوط به بند 

 :شامل
تصویر گواهی برگزیدگی در یک جشنواره علمی معتبر ملی و بین المللی *

شیخ بهایی، فارابی و بین المللی فجر برای جوان خوارزمی، علوم پزشکی رازی، )

 مورد تایید مراجع ذی صالح( داوطلبان رشته های هنر

 

 
jpg 

 

 5 الزامی برای داوطلبان حائز شرایط بند

 شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش
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 :سایر مستندات آموزشی و پژوهشی
مرتبط ( چاپ شده)ترویجی  -های علمیصفحه اول و خالصه کامل مقاله یا مقاله*

 با پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب 

های های چاپ شده در کنفرانسخالصه و متن کامل مقاله یا مقاله/ صفحه اول*

 دوره کارشناسی ارشد داوطلبمستخرج از پایان نامه ( داخلی یا خارجی)معتبر 

مرتبط با رشته مورد تقاضا به همراه گواهی ارائه مقاله در کنفرانس توسط یا 

 نویسنده 

مرتبط با رشته تحصیلی گردآوری کتب /  ترجمه / مستندات مربوط به تالیف *

 (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

 های توصیفی مستندات مربوط به تالیف مدخل در دانشنامه یا فرهنگ *

مختص )مستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات *

 (دانشکده حقوق

مستندات مربوط به تاثیرگذاری بر آراء قضایی با ارائه مستندات از مراجع مربوط *

 (مختص دانشکده حقوق)

/ گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه*

 موسسه

پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی / گواهی طرح ها*

 صالح

مستندات مربوط به برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی نهایی کشوری در *

 سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با تایید مراجع ذی صالح

نی علمی دانش مسستندات مربوط به کسب مدال در المپیادهای کشوری و جها*

 آموزی با تایید مراجع ذی صالح

 گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی*
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 مدرک دوم  کارشناسی مرتبط با رشته تخصصی*

 مدرک دوم کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصی*

گواهی رتبه اول تا سوم نتایج اولیه آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی دوره های *

 ته داخلکارشناسی ارشد ناپیوس

مستندات برگزیدگان مسابقات دادگاه های مجازی در سطح ملی  و بین المللی *

 (مختص دانشکده حقوق)

jpg 
jpg 
 

jpg 
 

pdf 
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  مورد تایید دانشگاه مطابق با عناوینمعتبر گواهی زبان انگلیسی تصویر

  "9-5"بند  مندرج در در جدول زبان آزمون های درج شده 

 
jpg 

کلیه داوطلبان در صورت دارا بودن این گواهی 

 بارگزاریملزم هستند تصویر آن را در سامانه 

لیکن، چنانچه فاقد حداقل نمره قابل . نمایند

قبول باشند ضروری است پس از پذیرش، 

بل نسبت به ارائه گواهی دارای حداقل نمره قا

 "9-5"قبول در مهلت مقرر مندرج در بند 

 .اقدام نمایند

 
 1400شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه براساس مندرجات دفترچه ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال  *

 .سازمان سنجش آموزش کشور می باشد
این کارنامه بایستی نشان دهنده . بدون تایید یا مهر و امضاء دانشگاه است ارشدکارشناسی / منظور از ریزنمرات، کارنامه کلی مقطع کارشناسی **

در کارنامه بارگذاری شده نام یا آرم . باشد (، کارشناسی ارشد در یک صفحهدر دو صفحهکارشناسی )های تحصیلی دانشجو همه نیمسال

هیچ  باید مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سامانه گلستان، دانشگاه، مشخصات دانشجو، نوع دوره تحصیلی نیمسال های تحصیلی و معدل

 .، حذف و یا از طریق فتوشاپ اضافه نشودکارنامهیک از اطالعات مربوط به فرمت اصلی 

 

 مصاحبه علمی و اعالم نتایج  -0

از  ،9022 سال ماه اردیبهشتدوم نیمه  در صورت امکانآزمون شفاهی  جلسهیافتگان به نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان و راه

 از ی که هنگام ثبت نامشناسه کاربری و رمز عبورمی توانند با استفاده از اعالم خواهد شد و داوطلبان  دانشگاه گلستانسامانه طریق 

  .وضعیت خود مطلع شونداز  سامانه مذکور دریافت می کنند

پس  ضروری است ،ودشمیاعالم  "تایید" سامانه فوقنسخه الکترونیکی مدارک آنها در  بررسی داوطلبانی که وضعیت

وفق زمانبندی اعالم شده در )از انتشار اطالعیه اعالم نتیجه بررسی اولیه مدارک و اطالع از وضعیت بررسی پرونده 

 گلستان سامانهخود در مورد عالقه  انتخاب زمینه تحقیقاتیتکمیل فرایند بررسی پذیرش و نسبت به ، (مذکور اطالعیه

 . دریافت نمایند سامانه مذکوراقدام و گواهی مربوط به ثبت نام را از دانشگاه 

که و داوطلبانی  ضروری است آزمون شفاهیدر روز برگزاری دانشگاه  گلستانسامانه ارائه گواهی ثبت نام در : توجه

و  مذکور اقدام نکرده سامانهدر  نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد عالقه خود

 .نخواهند بود آزمون شفاهیمجاز به شرکت در جلسه  باشندگواهی ثبت نام الکترونیکی را دریافت نکرده 

 براساس  جلسه  اطالعیه دعوت بهبرگزار خواهد شد و  9022خرداد ماه نیمه دوم در برگزیدگان علمی  آزمون شفاهی جلسه

اعالم خواهد شد  ir.ac.modares.wwwبه نشانی ( بخش آموزش)وبگاه دانشگاه از طریق  ماه خرداد نیمه اولهای مختلف رشته

 .و مراجعه نمایند و داوطلبان بایستی صرفا از این طریق تاریخ مصاحبه خود را مشاهده 

به ( بخش آموزش)دانشگاه  وبگاهطریق از  9022 ماهتیرپایان حداکثر تا نیز  آزمون شفاهیو نتیجه نهایی بررسی پذیرش 

اعالم خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیدا از مراجعه دانشگاه  گلستانسامانه یا  ir.ac.modares.www نشانی

 .حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند

http://www.modares.ac.ir/
http://www.modares.ac.ir/
http://www.modares.ac.ir/


 

 

 معاونت آموزشی دانشگاهمدیریت همکاری های آموزشی و آزمون                                                                              9911اسفند ماه   2شنبه : تاریخ انتشار

 " 92از 1صفحه"

شایان ذکر است دانشگاه مسئولیتی برای اطالع رسانی از طرق دیگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعالم نتایج 

عدم مراجعه داوطلب در روز  .از وضعیت درخواست خود مطلع شوند اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پیگیری نمایند و

 .به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود و امکان برگزاری مجدد جلسه مقدور نخواهد بودیز نبرگزاری آزمون شفاهی 

 

 نکات مهم - 1

مذکور انجام درمان و آموزش پزشکی  ،وزارت بهداشتصرفا از طریق های گروه علوم پزشکی در رشتهپذیرش برگزیدگان علمی  -5-1

 .توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت وزارت مذکور مراجعه نمایندشود و داوطلبان این رشته ها میمی 

 پژوهشی و مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که –کلیه مقاالت داوطلبان اعم از علمی -5-2

توسط استاد مقاالت علمی پژوهشی بایستی  .باشند رشته مورد تقاضایا مرتبط با دوره کارشناسی ارشد داوطلب از پایان نامه مستخرج 

ضروری است مرتبط با پایان نامه دوره نیز مقاالت علمی ترویجی چاپ شده داوطلبان و  راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشد

 .کارشناسی ارشد آنان باشند

بررسی و چاپ شده باشند قابل  (ممنوعه) و دانشگاه بهداشت ،فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوممقاالتی که در مجالت  -5-3

 .امتیازدهی نیستند

مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه / بخش پژوهش)وبگاه دانشگاه از طریق معتبر و ممنوعه مجالت  انواع دسترسی به فهرست :توجه

 .امکانپذیر است ir.ac.modares.wwwبه نشانی ( لینک فهرست مجالت/ ها

رائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد مستندات ایا ترجمه کتاب بایستی  ، گردآوریدر صورت ارائه تالیف -5-4

 .گیرددرغیراینصورت امتیازی به آن تعلق نمی

  .فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند داوطلبان -5-5

 جلسه آزمون شفاهیهای دکتری تخصصی داوطلبی به های اعالم شده، از طریق آزمون ورودی دورهرشتهچنانچه در هر یک از  -5-6

به تعداد الزم داوطلب پذیرفته نشود از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشته های مورد  آزمون شفاهیراه نیابد و یا پس از برگزاری 

دانشگاه به منظور بررسی پذیرش و ارسال مدارک هیچ  گلستانو ثبت نام داوطلبان در سیستم  نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شود

 .گونه حقی برای آنان ایجاد نمی کند

از شرایط اصلی  ،دانشگاه و موافقت گروه آموزشی و شودکه توسط دانشگاه تعیین می ،کسب حدنصاب علمی الزم برای پذیرش -5-7

و صرفا در صورت  باشد نمی پذیرش داوطلبان برگزیده علمیحدنصاب مذکور دانشگاه ملزم به  پذیرش است و در صورت عدم کسب

احراز امتیاز مورد نظر توسط داوطلبان به تشخیص دانشگاه و تشکیل دوره از طریق پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دوره های 

 .دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش انجام خواهد شد

نامه خود دفاع و فارغ التحصیل  از پایان 9022 ماه شهریور 99حداکثر تا بایستی دانشجویان نیمسال آخر در صورت پذیرش  -5-8

 .؛ در غیراین صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شدشوند

کلیه پذیرفته شدگان منوط به تایید صالحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صالح مربوط، تایید نهایی سازمان  ثبت نام قطعی -5-9

قبل از زمان تا  مذکورارائه مدرک احراز حدنصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول و  و سنجش آموزش کشور

و در صورتی که داوطلبی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر نشود، ثبت نام مشروط  باشدمیبرگزاری آزمون جامع 

 .شودوی لغو و اخراج می 

 

 

 

 

 

http://www.modares.ac.ir/
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 برگزیدگان علمی زمان شروع ثبت نام  سال قبل از 2حداکثر تا : تاریخ اعتبار آزمون

 (به بعد 2291 فوریه  29مطابق با  9911ماه  اسفند 2از )

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

 
آزمون زبان ** مدارک زبان معتبر 

 هاویژه دانشگاه
T.M.U 
EXAM 

MSRT 
(MCHE) MHLE 

IELTS 
Academic TOLIMO TOEFL 

IBT 

 12 122 1/1 12 12 12 12 *حداقل نمره قابل قبول 

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

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

 هنر تهران و  مه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، هنر اسالمی تبریز، هنر اصفهانعال, صنعتی شریف

 

شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات  پذیرفته -5-10

 .آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود

مدارک الزم مبنی بر ( شروع به تحصیل)های دولتی هستند باید برای ثبت نام  استخدام دستگاه شدگانی که در پذیرفته -5-11

 .موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند
 ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته یا انتقال افراد پذیرفته شده به سایر -5-12

 .گاه ها مجاز نیستدانش
دارای هر یک از شرایط ورود به دوره  داوطلبچنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که  -5-13

یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده داوطلب با اصل مدارک صادره از مراجع ذی ربط دکتری مذکور در این اطالعیه نبوده 

 .شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می ته باشد،وجود داش

به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی پذیرش نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه  -5-14

توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطالعیه را به دقت مطالعه و در صورت  اکیداپرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا 

 . اطمینان از احراز کلیه شرایط ثبت نام نمایند

اطالع  ir.ac.modares.wwwبه نشانی ( بخش آموزش)وبگاه دانشگاه از طریق  صرفا زاطالعات تکمیلی در صورت نیا -5-15

د و های مربوط را از وبگاه مذکور مالحظه و پیگیری نمایناخبار و اطالعیه ،جخواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعالم نتای رسانی

نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در موعدهایی که اعالم خواهد به داوطلبان دانشگاه مسئولیتی در قبال اطالع رسانی جداگانه 

 .به منزله انصراف آنان تلقی می شود شد

توانید به وبگاه فارسی دانشگاه،  های علمی و تحقیقاتی آنان می برای آشنایی بیشتر با استادان این دانشگاه و اطالع از فعالیت-5-16

حال زمینه هر  در. در بخش گزیده اخبار مراجعه نمایید "اعيای هیات علمی زمینه های تحقیقاتی"زیر شاخه آموزش، لینک 

 شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و پذیرفته( موضوع رساله دکتری) تحقیقاتی

 . ثبت نام آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی برای آنان ایجاد نمی کند

 
  
 
 
 

در صورت داشتن سوال ضروی، .از وضوح کافی برخوردار استشرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام 

ارسال نمایید تا بررسی و پاسخ  ir.ac.modares@infoadmissionدرخواست خود را به پست الکترونیک

.وری اکیدا خودداری فرماییدداده شود و از هرگونه تماس تلفنی با بخش های مختلف دانشگاه و مراجعه حي

http://www.modares.ac.ir/
mailto:infoadmission@modares.ac.ir
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جدول رشته های دارای پذیرش دانشجو( 1  

در صتورت بتروز هرگونته تغییتر،     . وجود دارد( حذف یا اضافه شدن)شایان ذکر است احتمال تغییر در عناوین رشته ها 

 .های بعدی دانشگاه اعالم خواهد شدمراتب در اطالعیه

 از طریتق آزمتون   9022-029پذیرش قطعی داوطلبان در رشته هایی صورت خواهد گرفتت کته بترای ستال تحصتیلی      

وفق این فراخوان  شرایط لذا ثبت نام داوطلبان واجد. پذیرش دانشجو وجود داشته باشد 9022نیمه متمرکز دکتری سال  

 .هیچ گونه حقی برای آنان ایجاد نمی کند
 

 حقوق

 حقوق خصوصی

 حقوق کیفری و جرم شناسی

 علوم انسانی

 آب و هواشناسی

 آموزش زبان انگلیسی

 آموزش زبان روسی

 آموزش زبان فرانسه

 پیش از تاریخ -باستان شناسی 

 دوران تاریخی -باستان شناسی 

 برنامه ریزی درسی

 بعد از اسالم -تاریخ 

 تاریخ اسالم -تاریخ 

 تکنولوژی آموزشی

 جامعه شناسی سیاسی -جامعه شناسی 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 جغرافیای سیاسی

 روابط بین الملل

 روانشناسی

 زبان شناسی

 زبان و ادبیات فارسی

 ادبیات عرفانی -زبان و ادبیات فارسی 

 زبان وادبیات عربی

 ژئومورفولوژی

 سنجش از دور و سامانه های اطالعات جغرافیایی
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 اندیشه های سیاسی -علوم سیاسی 

 مسائل ایران -علوم سیاسی 

 زبانشناسی -علوم شناختی 

 علوم قرآن و حدیث

 فلسفه تعلیم و تربیت

 فلسفه و کالم اسالمی

 فیزیولوژی ورزشی

 مدیریت ورزشی

 حقوق زن در اسالم -مطالعات زنان 

 علوم پایه

 شیمی آلی -شیمی 

 شیمی تجزیه -شیمی 

 فیزیکشیمی  -شیمی 

 شیمی معدنی -شیمی 

 پترولوژی -علوم زمین 

 زمین شناسی اقتصادی -علوم زمین 

 زمین شناسی مهندسی -علوم زمین 

 اپتیک و لیزر -فیزیک 

 فیزیک ماده چگال -فیزیک 

 علوم ریاضی

 آنالیز عددی -ریاضی کاربردی 

 بهینه سازی -ریاضی کاربردی 

 آنالیز -ریاضی محض 

 جبر - ریاضی محض

 منطق -ریاضی محض 

 (توپولوژی)هندسه  -ریاضی محض 

 علوم زیستی

 بیوشیمی

 بیوفیزیک

 (نانو بیوتکنولوژی)ریز زیست فناوری 

 سیستماتیک -زیست شناسی گیاهی 
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 فیزیولوژی -زیست شناسی گیاهی 

 ژنتیک مولکولی

 فنی و مهندسی

 نانو مواد -فناوری نانو 

 خوردگی و پوشش و مهندسی سطح -مواد مهندسی متالورژی و 

 سرامیک -مهندسی متالورژی و مواد 

 مواد پیشرفته -مهندسی متالورژی و مواد 

 مکانیک سنگ -مهندسی معدن 

 کشاورزی

 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست -اقتصاد کشاورزی 

 سیاست وتوسعه کشاورزی -اقتصاد کشاورزی 

 گیاهان زراعیاکولوژی  -آگروتکنولوژی 

 بیماری شناسی گیاهی

 بیوتکنولوژی کشاورزی

 ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی -ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 

 حشره شناسی کشاورزی

 تغذیه دام -علوم دامی 

 تغذیه طیور -علوم دامی 

 ژنتیک و اصالح دام و طیور -علوم دامی 

 یورفیزیولوژی دام و ط -علوم دامی 

 اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی -علوم و مهندسی باغبانی 

فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان  -علوم و مهندسی باغبانی 

 باغبانی

 فناوری مواد غذایی -علوم و مهندسی صنایع غذایی 

 فیزیک و حفاظت خاک -مدیریت منابع خاک 

 های کشاورزی طراحی ماشین -مهندسی مکانیک بیوسیستم

 انرژی های تجدیدپذیر -مهندسی مکانیک بیوسیستم 

 مدیریت و اقتصاد

 اقتصاد سالمت -اقتصاد 

 حسابداری

 سیاستگذاری علم و فناوری
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 مدیریت اطالعات و دانش -علم اطالعات و دانش شناسی 

 اقتصاد پولی -علوم اقتصادی 

 مدیریت استراتژیک

 و خط مشی گذاری عمومی تصمیم گیری -مدیریت دولتی 

 استراتژی صنعتی -مدیریت صنعتی 

 منابع طبیعی و علوم دریایی

 حفاظت آب و خاک -علوم و مهندسی آبخیز 

 مدیریت حوزه های آبخیز -علوم و مهندسی آبخیز 

 علوم زیستی جنگل -علوم و مهندسی جنگل 

 مدیریت جنگل -علوم و مهندسی جنگل 

 تکثیر و پرورش آبزیان -علوم و مهندسی شیالت 

 فرآوری محصوالت شیالتی -علوم و مهندسی شیالت 

 علوم و مهندسی محیط زیست

 علوم و مهندسی مرتع

 صنایع سلولزی -مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 

کامپوزیت های  -مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 

 لیگنوسلولزی

 مهندسی برق و کامپیوتر

 الکترونیک -مهندسی برق 

 قدرت -مهندسی برق 

 کنترل -مهندسی برق 

 (سیستم)مخابرات  -مهندسی برق 

 (میدان و امواج)مخابرات  -مهندسی برق 

 بیوالکتریک -مهندسی پزشکی 

 نرم افزار -مهندسی کامپیوتر 

 مهندسی شیمی

 مهندسی پلیمر

 مهندسی شیمی

 بیوتکنولوژی -مهندسی شیمی 

 مخازن -مهندسی نفت 

 مهندسی صنایع و سیستم ها
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 مهندسی صنایع

 مدیریت سیستمهای اطالعاتی -مهندسی فناوری اطالعات 

 مهندسی عمران و محیط زیست

 حمل و نقل -مهندسی عمران 

 راه و ترابری -مهندسی عمران 

 ژئوتکنیک -مهندسی عمران 

 سازه -مهندسی عمران 

 مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی -مهندسی عمران 

 مهندسی زلزله -مهندسی عمران 

 مهندسی مکانیک

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 

 ساخت و تولید -مهندسی مکانیک 

 (زمینه دینامیک، کنترل و ارتعاشات)طراحی کاربردی  -مهندسی مکانیک 

 (زمینه مکانیک جامدات)طراحی کاربردی  -مهندسی مکانیک 

 جلوبرندگی -مهندسی هوا فيا 

 دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوا فيا 

 سازه های هوایی -مهندسی هوا فيا 

 هنر

 پژوهش هنر

 شهرسازی

 مدیریت پروژه و ساخت

 معماری

 معماری منظر

 هنرهای اسالمی
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