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 تعالي بسمه
 

 دانشجو از طريق آيین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان پذيرش فراخوان 
 دانشگاه تربیت مدرس1398سال  (.Ph.D) های دكتری تخصصيدر دوره)برگزيدگان علمي(  

 (1شماره )اطالعیه  
 

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

ه بها و بخشنامه های مربوط آیین نامه  به استنادکارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور 
مه شیوه نا"و  "علوم، تحقیقات و فناوریپذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری وزارت "

 نسبت به پذیرش برگزیدگان ،"پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان )برگزیدگان علمی( مصوب شورای دانشگاه
 علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی به شرح زیر اقدام می کند:

 
 شرايط عمومي -1

ارائه درخواست دارای کلیه شرایط عمومی زیر باشند:داوطلبان بایستی هنگام   
 عتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.ا -1-1

 پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسالمی ایران. -1-2
 وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت  -1-3
 نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع صاحب صالحیت. -1-4
 های محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها.عدم وابستگی تشكیالتی به احزاب و گروه -1-5
كارشناسي ارشد دانشگاه  (شبانهنوبت دوم ) های روزانه ودوره دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر -1-6

ان و ، درمبهداشت"و "، تحقیقات و فناوریعلوم"تین رمورد تایید وزا )مراكز استان(معتبر داخل كشور دولتي های 
قابل  ،ثبت نام هنگامدر سامانه گلستان در  كه  ،به تشخیص دانشگاه در تراز علمي مطلوب) "آموزش پزشكی

 (انتخاب خواهد بود
 یق نمیاتباع غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور مجاز به درخواست پذیرش از این طر :1تبصره
 باشند.

 به شرح زير: دارا بودن حداقل معدل كارشناسي -1-7
صنعتی صنعتی اصفهان، اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز،  :دانشگاه های برای دانش آموختگانالف(

هنر فردوسی مشهد، علم و صنعت، عالمه طباطبایی، ، صنعتی شریف، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی امیرکبیر،
اپور جندی شتهران، اصفهان، ایران، تبریز،  :دانشگاه های علوم پزشکيهنر تهران و اسالمی تبریز، هنر اصفهان، 

     15: دمشه کرمان و ،شیراز ،شهید بهشتیاهواز، 
 16:  بند الفدولتی مراکز استان به غیر از دانشگاه های برای دانش آموختگان  ب(

 20/17 ( برای دانش آموختگان سایر دانشگاه ها:ج
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 :زير به شرح حداقل معدل مقطع كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامهدارا بودن  -1-8
هید اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، ش :دانشگاه هایبرای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر  الف(

یی، بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، عالمه طباطبا
ن، اصفها : دانشگاه های علوم پزشکيعلم و صنعت، فردوسی مشهد، هنر اسالمی تبریز، هنر اصفهان، هنر تهران و 

 16: مشهد کرمان و شهید بهشتی، شیراز،جندی شاپور اهواز، ن، تبریز، تهران، ایرا
عتی برای دانش آموختگان دانشگاه های دولتی مراکز استان به غیر از بند الف و دانشگاه های مازندارن، صن ب(

 17 نوشیروانی بابل و صنعتی سهند تبریز:
تری به در دوره دکمتناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در رشته تحصیلی کارشناسی ارشد دارا بودن مدرک -1-9
 تایید دانشگاه . ص ویتشخ

 وطلباندااز زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد  سال 2بیش از  1398-99 آغاز سال تحصیلیتا  -1-10
 .(مي توانند داوطلب پذيرش شوند به بعد 1/7/96فارغ التحصیالن  صرفانگذشته باشد )

 

 شرايط و ضوابط اختصاصي -2
م و طبق ضوابط وزارتین علو )درمهلت مجاز مربوطدوره کارشناسی ارشد  آخرو دانشجویان نیمسال  دانش آموختگان

کز می توانند بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه متمر ،در صورت دارابودن يکي از شرايط زير( بهداشت و دانشگاه
ادامه تحصیل در دوره های دکتری تخصصی  داوطلبخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، تدوره های دکتری 

 دانشگاه تربیت مدرس شوند:
دوره  حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ قطعی مستخرج از پایان نامه -2-1

ده در کارشناسی ارشد )مورد تایید استاد راهنمای اصلی داوطلب( در مجالت علمی پژوهشی داخلی یا خارجی نمایه ش
 یكی از نمایه های مورد تایید گروه آموزشی و دانشگاه به شرح زیر:

(، كمیسیون نشريات وزارت Scopus(، اسکوپوس )ISIگزارش استنادی نشريات موسسه اطالعات علمي )
علوم، تحقیقات و فناوری، كمیسیون نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، كمیسیون نشريات 

 حوزی
دانشجویان هم رشته و هم  ر(نف 11)بین بیش از  3و  2، 1( و نفر 10تا  6)بین  2و  1،نفر( 5)بین  1رتبه  -2-2

ويژه دانش آموختگان و دانشجويان نیمسال چهارم براساس معدل کل بدون احتساب نمره پایان نامه ورودی 
 دوره های كارشناسي ارشد دانشگاه های گروه الف

با رشته تراع داخلی )مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران( یا خارجی، مرتبط گواهی ثبت اخ -2-3
 ذی ربط این دانشگاهمورد تقاضا به تشخیص و تایید گروه آموزشی 

ارشناسی یا کارشناسی کرتبه اول الی سوم در المپیاد های علمی دانشجویی نهایی کشوری در سطح  گواهی -2-4
 ارشد مرتبط با رشته مورد تقاضا با تایید مراجع ذی صالح
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معتبر ملی و بین المللی )جوان خوارزمی، علوم پزشكی رازی، شیخ دگی در یک جشنواره علمی گواهی برگزی -2-5
روه ایید گبهایی، فارابی و بین المللی فجر برای داوطلبان رشته های هنر( مورد تایید مراجع ذی صالح به تشخیص و ت

 و دانشگاه ربط آموزشی
 

 نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک الزم -3 
نسببت ببه ثببت نبام  98فرودين ماه  21چهارشنبه مورخ  حداكثر تا پايان روز داوطلبان واجد شرایط الزم است 

دام اقب  )که نشبانی آن در انتهبای اطالعیبه قبرار دارد( الكترونیكی از طریق سامانه جامع دانشگاهی )گلستان( دانشگاه
تهیه و در سامانه مذکور در محبل هبای مناسبب بارگبذاری نموده و مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت مناسب 

 تحويل مدارک از  طريق پست يا مراجعه حضوری امکان پذير نمي باشد.(نمایند. )

سبت ن)نهصد هزار( ریال می باشد که الزم است به صورت الكترونیكی  000/900هزینه ثبت نام و بررسی مدارک مبلغ
 انشگاهی )گلستان( دانشگاه اقدام شود. به پرداخت آن از طریق سامانه جامع د

و نسخه کامل مدارک شناسایی کلیه ضروری است اصل  جلسه آزمون شفاهیبه داوطلبان توجه: در صورت راه یابی 
 کپی به همراه دانشگاه)گلستان(  شده در سامانه جامع دانشگاهی بارگزاریآموزشی و پژوهشی کلیه مدارک و سوابق 

 .ارائه نمایند جلسهبرگزاری در روز  را آنها
 

ردیف
 

 مدرک
نوع 
 فایل

 توضیحات

 الزامی __ رنگی تمام رخ 3× 4یک قطعه عكس فایل  1
 الزامی jpg تصویرکارت ملی 2

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

 jpg صالحیت*
الزامی در صورت اظهار داوطلب مبنی بر 

 این گواهیدارا بودن 

4 
خوداظهاری )3شماره تصویر مدرک دیپلم دارای معدل کل یا فرم 

 الزامی jpg (جایگزین دیپلم

 الزامی jpg تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل 5

تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت  6
 دانش آموختگانالزامی برای  jpg از تحصیل مختص دانش آموختگان

7 
نمره  مربوط به گواهی تایید معدل، 1تصویر فرم تكمیل شده شماره 

 الزامی jpg ز تحصیل و طول مدت تحصیلیتاریخ فراغت ا پایان نامه،

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

 jpg دانشگاه محل تحصیل دوره 
داوطلب مبنی بر  الزامی در صورت اظهار

 دارا بودن این گواهی

9 
حاوی مشخصات  تصویر ریزنمرات  دوره کارشناسی  در یک صفحه

 الزامی jpg دانشجو و نوع دوره تحصیلی بر روی آن

10 
حاوی مشخصات  تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد در یک صفحه

 الزامی jpg دانشجو و نوع دوره تحصیلی بر روی آن

 الزامی برای دانش آموختگان  jpg صفحه اول عنوان و چكیده پایان نامهتصویر  11
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 الزامی pdf ثبت اطالعات داوطلبتكمیل شده فرم  صویرت 12

13 

ابط اختصاصي شرايط و ضو 1-2تصوير مستندات مربوط به بند 
 پذيرش شامل:

پژوهشی  -*صفحه اول و خالصه کامل حداقل یک مقاله علمی 
اد مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب )مورد تایید است

( چاپ شده یا دارای نامه 2راهنمای اصلی طبق فرم تكمیل شده شماره
 پذیرش چاپ قطعی در مجالت داخلی و خارجی   

یرش چاپ قطعی مقاله یا *تصویر نامه از مجالت مبنی بر تایید پذ
)تذكر: نامه که تا کنون چاپ نشده باشند.  علمی پژوهشی مقاله های

وصول مقاله قابل قبول نیست و تاريخ نامه پذيرش چاپ مقاله 
نیز بايستي قبل از آخرين روز مهلت ثبت نام در اين دانشگاه 

 باشد(
توجه: درخصوص مقاالتی که صرفا پذیرش شده اند ضروری است 

یر صفحه اول و خالصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی آن تصو
(proof.صادره از مجله مربوط بارگذاری شود ) 

 -مربوط به گواهی تاییدیه مقاله علمی  2*فرم تكمیل شده شماره 
پژوهشی توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب )به ازای هر مقاله یک 

 فرم(

نشریات موسسه *تصویر گواهی تائیدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در 
(، کمیسیون نشریات وزارت Scopus(، اسكوپوس )ISIاطالعات علمی )

علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشكی، کمیسیون نشریات حوزی

Pdf 
 1الزامی برای داوطلبان حائز شرایط بند 

 شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش

14 

شرايط و ضوابط اختصاصي  2-2تصوير مستندات مربوط به بند 
 پذيرش شامل:

 3 و 2، 1نفر( و  10تا  6)بین  2و  1نفر(، 5)بین  1گواهی رتبه  *
نفر( دانشجویان هم رشته و هم ورودی براساس  11)بین بیش از 

دانش آموختگان ويژه  معدل کل بدون احتساب نمره پایان نامه
و دانشجويان نیمسال چهارم دوره های كارشناسي ارشد 

 دانشگاه های گروه الف

 
 
 
 

jpg 

 2الزامی برای داوطلبان حائز شرایط بند 
 شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش

15 

شرايط و ضوابط اختصاصي  3-2تصوير مستندات مربوط به بند 
 پذيرش شامل:

*تصویر گواهی ثبت اختراع داخلی )مورد تایید سازمان پژوهش های 
 علمی و صنعتی ایران( یا خارجی، مرتبط با رشته مورد تقاضا 

 
 

jpg 

 

 

 

 3الزامی برای داوطلبان حائز شرایط بند 
 شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش

 4الزامی برای داوطلبان حائز شرایط بند  شرايط و ضوابط اختصاصي  4-2تصوير مستندات مربوط به بند  16
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 شامل:پذيرش 
*تصویر گواهی کسب رتبه اول الی سوم در المپیاد های علمی 

انشجویی نهایی کشوری در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد د
 مرتبط با رشته مورد تقاضا با تایید مراجع ذی صالح

 

 

jpg 
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ابط اختصاصي شرايط و ضو 5-2مربوط به بند تصوير مستندات 
 پذيرش شامل:

*تصویر گواهی برگزیدگی در یک جشنواره علمی معتبر ملی و بین 
 المللی )جوان خوارزمی، علوم پزشكی رازی، شیخ بهایی، فارابی و بین
المللی فجر برای داوطلبان رشته های هنر( مورد تایید مراجع ذی 

 صالح

 
 

jpg 

  

18 

 مستندات آموزشي و پژوهشي:ساير 
 ترویجی )چاپ -صفحه اول و خالصه کامل مقاله یا مقاله های علمی *

 شده( مرتبط با پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب 
صفحه اول/ خالصه و متن کامل مقاله یا مقاله های چاپ شده در *

 دورهمستخرج از پایان نامه  کنفرانس های معتبر )داخلی یا خارجی(
 کارشناسی ارشد داوطلب

س مرتبط با رشته مورد تقاضا به همراه گواهی ارائه مقاله در کنفرانیا 
 توسط نویسنده 

مرتبط با رشته مستندات مربوط به تالیف / ترجمه /  گردآوری کتب *
)تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر تحصیلی 

 مربوطه(
 مستندات مربوط به تالیف مدخل در دانشنامه یا فرهنگ های توصیفی *
مستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات *

 )مختص دانشكده حقوق(
مستندات مربوط به تاثیرگذاری بر آراء قضایی با ارائه مستندات از *

 مراجع مربوط )مختص دانشكده حقوق(
مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی  گواهی سابقه تدریس در*

 دانشگاه/ موسسه
گواهی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از *

 مراجع ذی صالح
*مستندات مربوط به برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی نهایی 
کشوری در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با تایید مراجع ذی 

 صالح
تندات مربوط به کسب مدال در المپیادهای کشوری و جهانی *مسس

 علمی دانش آموزی با تایید مراجع ذی صالح
 گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی*
 مدرک دوم  کارشناسی مرتبط با رشته تخصصی*
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، گزاریدر صورت بارصرفا اختیاری/ 
 امتیازدهی می شود.ررسی و ب
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 مدرک دوم کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصی*
رودی تحصیالت تكمیلی آزمون ونتایج اولیه گواهی رتبه اول تا سوم *

 دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
مستندات برگزیدگان مسابقات دادگاه های مجازی در سطح ملی  و *

 بین المللی )مختص دانشكده حقوق(

19 
  ینمورد تایید دانشگاه مطابق با عناومعتبر گواهی زبان انگلیسی تصویر

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

 
jpg 

کلیه داوطلبان در صورت دارا بودن این 
گواهی ملزم هستند تصویر آن را در 

 چنانچهنمایند. لیكن،  بارگزاریسامانه 
فاقد حداقل نمره قابل قبول باشند 

پذیرش، نسبت به  پس ازضروری است 
ارائه گواهی دارای حداقل نمره قابل قبول 

 "9-5"در مهلت مقرر مندرج در بند 
 اقدام نمایند.

 
 دفترچه ثبت نام و شركت در آزمون دكتریبراساس مندرجات شرايط ايثارگری مورد تايید دانشگاه  *

 مي باشد.سازمان سنجش آموزش كشور  1398نیمه متمركز سال  
 
 مصاحبه علمي و اعالم نتايج  -4

 هشتاردیب دومنیمه  در صورت امكانآزمون شفاهی  جلسهنتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان و راه یافتگان به 
 ا استفادهمی توانند باعالم خواهد شد و داوطلبان  دانشگاه سامانه جامع دانشگاهی )گلستان(از طریق  ،1398سال  ماه
 د.وضعیت خود مطلع شوناز سامانه مذکور دریافت می کنند از ی که هنگام ثبت نامشناسه کاربری و رمز عبوراز 

ک آنان روز پس از ثبت نام وارد سامانه شوند تا در صورت بررسی اولیه مدار 10توصیه می شود داوطلبان به فاصله 
 نشگاه از وضعیت خود مطلع و در صورت نیاز به رفع نقص، نسبت به رفع نقص خود اقدام نمایند.توسط دا

 اعالم  "تايید" سامانه فوقنسخه الکترونیکي مدارک آنها در  بررسي داوطلباني كه وضعیتدر اين مرحله 
خود مورد عالقه  انتخاب زمینه تحقیقاتيتکمیل فرايند بررسي پذيرش و ضروری است نسبت به  ،ودشمي 
 دريافت سامانه مذكوراقدام و گواهي مربوط به ثبت نام را از دانشگاه جامع دانشگاهي )گلستان(  سامانهدر 

 نمايند. 
 آزمون شفاهيدر روز برگزاری دانشگاه  سامانه جامع دانشگاهي)گلستان(ارائه گواهي ثبت نام در توجه: 

فرايند بررسي پذيرش و انتخاب زمینه تحقیقاتي مورد عالقه كه نسبت به تکمیل و داوطلباني  ضروری است
 مجاز به شركت در باشندو گواهي ثبت نام الکترونیکي را دريافت نکرده  مذكور اقدام نکرده سامانهدر  خود

 نخواهند بود. آزمون شفاهيجلسه 
آزمون نیمه متمرکز دوره داوطلبان  جلسه آزمون شفاهیهمزمان با ترجیحا برگزیدگان علمی  آزمون شفاهی جلسه

حداکثر تا رشته های مختلف براساس  جلسه  اطالعیه دعوت بهبرگزار خواهد شد و  1398های دکتری تخصصی سال 
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اعالم خواهد شد و  www.modares.ac.irوبگاه دانشگاه )بخش آموزش( به نشانی از طریق  خردادماه نیمه اول
 .و مراجعه نمایند داوطلبان بایستی صرفا از این طریق تاریخ مصاحبه خود را مشاهده 

وبگاه دانشگاه طریق از  1398سال  مردادماه پاياننیز حداکثر تا  آزمون شفاهیو نتیجه نهایی بررسی پذیرش 
اعالم خواهد شد؛ لذا از دانشگاه سامانه جامع دانشگاهی )گلستان( www.modares.ac.ir )بخش آموزش( به نشانی

 داوطلبان درخواست می شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند.
م تا بت ناز زمان ثشایان ذکر است دانشگاه مسئولیتی برای اطالع رسانی از طرق دیگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند ا

 .شوند از وضعیت درخواست خود مطلع اعالم نتایج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پیگیری نمایند و
امكان  به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود ونیز عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاری آزمون شفاهی 

 ود.برگزاری مجدد جلسه مقدور نخواهد ب
 
 نکات مهم - 5
درمان و آموزش  ،زارت بهداشتوصرفا از طریق در رشته های گروه علوم پزشكی پذیرش برگزیدگان علمی  -5-1

ذکور شود و داوطلبان این رشته ها می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت وزارت ممذکور انجام می پزشكی 
 مراجعه نمایند.

چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل امتیازدهی  پژوهشی و مقاالت –کلیه مقاالت داوطلبان اعم از علمی  -5-2
علمی  مقاالت .باشند رشته مورد تقاضایا مرتبط با دوره کارشناسی ارشد داوطلب از پایان نامه مستخرج  هستند که

ن مقاالت علمی ترویجی چاپ شده داوطلباو  باشد توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شدهپژوهشی بایستی 
 ضروری است مرتبط با پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آنان باشند.نیز 

پ شده باشند چا )ممنوعه( و دانشگاه بهداشت ،فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوممقاالتی که در مجالت  -5-3
 .بررسی و امتیازدهی نیستندقابل 

وبگاه دانشگاه )بخش پژوهش/ مدیریت پژوهشی و از طریق معتبر و ممنوعه مجالت  انواع به فهرستتوجه: دسترسی 
 امكانپذیر است. www.modares.ac.irامور آزمایشگاه ها/ لینک فهرست مجالت( به نشانی 

بط با رشته تحصیلی داوطلب رائه شده مرتمستندات ایستی یا ترجمه کتاب با ، گردآوریدر صورت ارائه تالیف -5-4
 باشد درغیراینصورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

  .فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند داوطلبان -5-5
طلبی به چنانچه در هر یک از رشته های اعالم شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داو -5-6

ریق به تعداد الزم داوطلب پذیرفته نشود از ط آزمون شفاهیراه نیابد و یا پس از برگزاری  جلسه آزمون شفاهی
امع و ثبت نام داوطلبان در سیستم ج دبرگزیدگان علمی نیز در رشته های مورد نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شو

 د.دانشگاهی )گلستان( دانشگاه به منظور بررسی پذیرش و ارسال مدارک هیچ گونه حقی برای آنان ایجاد نمی کن
 ،و موافقت گروه آموزشی ودانشگاه که توسط دانشگاه تعیین می شود ،کسب حدنصاب علمی الزم برای پذیرش -5-7

پذیرش داوطلبان برگزیده و در صورت عدم کسب حدنصاب مذکور دانشگاه ملزم به از شرایط اصلی پذیرش است 
و صرفا در صورت احراز امتیاز مورد نظر توسط داوطلبان به تشخیص دانشگاه و تشكیل دوره از طریق  باشدنمی علمی

http://www.modares.ac.ir/
http://www.modares.ac.ir/
http://www.modares.ac.ir/
http://www.modares.ac.ir/
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انجام خواهد پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش 
 شد.

تین علوم و بهداشت و رطبق ضوابط وزا مهلت مجاز دوره کارشناسی ارشد مربوطه دانشجویان نیمسال آخر )در -5-8
صیل از پایان نامه خود دفاع و فارغ التح 1398 سال شهريورماه 31حداکثر تا ( در صورت پذیرش بایستی دانشگاه

 داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد. ؛ در غیراین صورت اسامی آنان از فهرستشوند
ربوط، مکلیه پذیرفته شدگان منوط به تایید صالحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صالح  ثبت نام قطعی -5-9

ل و احراز حدنصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبو و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور
راز و در صورتی که داوطلبی موفق به اح می باشد 1398-99تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی  مذکورارائه مدرک 

 شود.حد نصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر نشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می 
 
 

 برگزيدگان علمي زمان شروع ثبت نام  سال قبل از 2تاريخ اعتبار آزمون: حداكثر تا 
 به بعد( 2017مارس  11مطابق با  1395ماه  اسفند 21)از

 

 TOEFL مدارک زبان معتبر 
TMU 

MSRT 
(MCHE) 

IELTS 
Academic 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
Computer 

TOEFL PAPER 
TOLIMO 

 500 173 56 5 60 60 نمره حدنصاب 
 
داشت و مشمول واهند شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خپذیرفته -5-10

 کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.
به تحصیل( مدارک الزم  های دولتی هستند باید برای ثبت نام )شروعشدگانی که در استخدام دستگاهپذیرفته -5-11

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

 سایر 
 .دانشگاه ها مجاز نیست

دارای هر یک از  داوطلبرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که چنانچه در هر م -5-13
صل اطلب با یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده داواطالعیه نبوده  شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در این

ق شود و مطاببالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می مدارک صادره از مراجع ذی ربط وجود داشته باشد،
 مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ه مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی پذیرش نباشند ترتیب اثر داده نخواهد ب -5-14
به  عیه راتوصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطال اکیداشد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا 

 نام نمایند.  دقت مطالعه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط ثبت
وبگاه دانشگاه )بخش آموزش( به نشانی از طریق  صرفا زاطالعات تكمیلی در صورت نیا -5-15

www.modares.ac.ir  اخبار و اطالعیه های مربوط را از وبگاه  جخواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعالم نتای

http://www.modares.ac.ir/
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نخواهد داشت و عدم به داوطلبان د و دانشگاه مسئولیتی در قبال اطالع رسانی جداگانه پیگیری نماینمذکور مالحظه و 
 مراجعه داوطلبان در موعدهایی که اعالم خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می شود.

توانید به وبگاه نان میهای علمی و تحقیقاتی آدان این دانشگاه و اطالع از فعالیتبرای آشنایی بیشتر با استا-5-16
در بخش گزیده اخبار  "اعضای هیات علمي زمینه های تحقیقاتي"فارسی دانشگاه، زیر شاخه آموزش، لینک 

شدگان با توافق استاد راهنما، در هر حال زمینه تحقیقاتي )موضوع رساله دكتری( پذيرفتهمراجعه نمایید. 
آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتي توسط گروه آموزشي و دانشگاه پس از پذيرش و ثبت نام 

 داوطلبان حقي برای آنان ايجاد نمي كند. 
ا شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضبوح کبافی برخبوردار اسبت. در صبورت ضبرورت صبرف -5-17

از تعطیالت رسمی )شنبه البی  در ایام ثبت نام، در روزهای اداری و غیر 82883219و  82884153شماره تلفن های 
 . پاسخگوی سواالت خاص داوطلبان خواهد بود 12الی  10چهارشنبه( از ساعات 

 

 

 

 

 

 

 ( جدول رشته های دارای پذیرش دانشجو6

 

 گرايش -رشته  دانشکده 

 علوم انساني

 آب و هواشناسی

 آموزش زبان انگلیسی

 آموزش زبان روسی

 آموزش زبان فرانسه

 پیش از تاریخ -شناسی باستان 

 بعد از اسالم -تاریخ 

 تاریخ اسالم -تاریخ 

 تكنولوژی آموزشی

 امعه شناسی سیاسیج -جامعه شناسی 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 جغرافیای سیاسی

 روابط بین الملل

 روانشناسی

 زبان شناسی
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 زبان و ادبیات فارسی

 دبیات غناییا -زبان و ادبیات فارسی 

 زبان وادبیات عربی

 یشه های سیاسیاند -علوم سیاسی 

 مسائل ایران -علوم سیاسی 

 زبانشناسی -علوم شناختی 

 علوم قرآن و حدیث

 منطق -فلسفه 

 فلسفه تعلیم و تربیت

 فیزیولوژی ورزشی

 مدیریت ورزشی

 قوق زن در اسالمح -مطالعات زنان 

 اقتصادمديريت و 

 اقتصاد سالمت -اقتصاد 

 سیاستگذاری علم و فناوری

 لیاقتصاد پو -علوم اقتصادی 

 دیریت منابع انسانیم -مدیریت دولتی 

 مدیریت راهبردی

 یق درعملیاتتحق -مدیریت صنعتی 

 حقوق
 حقوق خصوصی

 حقوق کیفری و جرم شناسی

 كشاورزی

 کولوژی گیاهان زراعیا -آگروتكنولوژی 

 قتصاد منابع طبیعی و محیط زیستا -اقتصاد کشاورزی 

 یاست وتوسعه کشاورزیس -اقتصاد کشاورزی 

 بیماری شناسی گیاهی

 بیوتكنولوژی کشاورزی

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

 حشره شناسی کشاورزی

 ژنتیک و به نژادی گیاهی

 تغذیه دام -دامی علوم 

 تغذیه طیور -علوم دامی 

 نتیک و اصالح دام و طیورژ -علوم دامی 

 یزیولوژی دام و طیورف -علوم دامی 
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 بیاری و زهكشیآ -علوم و مهندسی آب 

 ازه های آبیس -علوم و مهندسی آب 

 صالح و بیوتكنولوژی گیاهان باغبانیا -علوم و مهندسی باغبانی 

 ناوری مواد غذاییف -مهندسی صنایع غذایی علوم و 

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک )شیمی، حاصلخیزی و 
 تغذیه گیاه(

 نرژی های تجدیدپذیرا -مهندسی مكانیک بیوسیستم 

 ناوری پس از برداشتف -مهندسی مكانیک بیوسیستم 

 راحی ماشین های کشاورزیط -مهندسی مكانیک بیوسیستم

 طبیعي و علوم درياييمنابع 

 انوران دریاییج -زیست شناسی دریا 

 فاظت آب و خاکح -علوم و مهندسی آبخیز 

 دیریت حوزه های آبخیزم -علوم و مهندسی آبخیز 

 لوم زیستی جنگلع -علوم و مهندسی جنگل 

 دیریت جنگلم -علوم و مهندسی جنگل 

 كثیر و پرورش آبزیانت -علوم و مهندسی شیالت 

 رآوری محصوالت شیالتیف -علوم و مهندسی شیالت 

 علوم و مهندسی محیط زیست

 علوم و مهندسی مرتع

 نایع سلولزیص -مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 

ی کامپوزیت ها -مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 
 لیگنوسلولزی

 علوم پايه

 شیمی آلی -شیمی 

 تجزیه شیمی -شیمی 

 شیمی فیزیک -شیمی 

 شیمی معدنی -شیمی 

 پترولوژی -علوم زمین 

 مین شناسی اقتصادیز -علوم زمین 

 ن شناسی مهندسیزمی -علوم زمین 

 اپتیک و لیزر -فیزیک 

 رات بنیادی و نظریه میدان هاذ -فیزیک 

 لفیزیک ماده چگا -فیزیک 

 علوم زيستي
 بیوشیمی

 بیوفیزیک
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 ریز زیست فناوری )نانو بیوتكنولوژی(

 اتیکسیستم -زیست شناسی گیاهی 

 لوژیفیزیو -زیست شناسی گیاهی 

 ژنتیک مولكولی

 علوم رياضي

 آنالیز -ریاضی 

 جبر -ریاضی 

 وژی(هندسه )توپول -ریاضی 

 ریاضی کاربردی

 فني و مهندسي

 مهندسی متالورژی و مواد

 وردگی و پوشش و مهندسی سطحخ -مواد مهندسی متالورژی و 

 رامیکس -مهندسی متالورژی و مواد 

 ستخراج مواد معدنیا -مهندسی معدن 

 مهندسي برق و كامپیوتر

 الكترونیک -مهندسی برق 

 قدرت -مهندسی برق 

 کنترل -مهندسی برق 

 ات )سیستم(مخابر -مهندسی برق 

 امواج(خابرات )میدان و م -مهندسی برق 

 بیوالكتریک -مهندسی پزشكی 

 ارنرم افز -مهندسی کامپیوتر 

 مهندسي شیمي

 مهندسی پلیمر

 مهندسی شیمی

 بیوتكنولوژی -مهندسی شیمی 

 مخازن –مهندسی نفت 
 
 
 

مهندسي عمران و محیط 
 زيست

 حمل و نقل -مهندسی عمران 

 رابریراه و ت -مهندسی عمران 

 ژئوتكنیک -مهندسی عمران 

 سازه -مهندسی عمران 

 هندسی آب و سازه های هیدرولیكیم -مهندسی عمران 

 لزلهزمهندسی  -مهندسی عمران 

 هندسی محیط زیستم -مهندسی عمران 
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 مهندسي مکانیك

 نرژیتبدیل ا -مهندسی مكانیک 

 تولید وساخت  -مهندسی مكانیک 

دینامیک، کنترل و راحی کاربردی )زمینه ط -مهندسی مكانیک 
 ارتعاشات(

 راحی کاربردی )زمینه مكانیک جامدات(ط -مهندسی مكانیک 

 ینامیکآئرود -مهندسی هوا فضا 

 جلوبرندگی -مهندسی هوا فضا 

 ینامیک پرواز و کنترلد -مهندسی هوا فضا 

 ازه های هواییس -مهندسی هوا فضا 

مهندسي صنايع و سیستم 
 ها

 مهندسی صنایع

 دیریت سیستمهای اطالعاتیم -مهندسی فناوری اطالعات 

 هنر

 پژوهش هنر

 شهرسازی

 مدیریت پروژه و ساخت

 معماری

 معماری منظر

 

 

 تربیت مدرس شوید: دانشگاه برای شروع فرایند ثبت نام از لینک زیر وارد سامانه گلستان

 
http://golestan.modares.ac.ir 
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