
 بسمھ تعالي

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در خصوص مرحله ارزیابی  3شماره  اطالعیه
  1398تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتري سال

پژوهشی)- (مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی  

 

، می رساند 1398-99هاي دکتري نیمه متمرکزسال تحصیلی  شرکت در آزمون ورودي دوره محترم  به اطالع کلیه متقاضیان
با  1شماره  مندرج در جدولطی روزهاي تقاضا می شود اند، نون موفق به حضور در مصاحبه نشدهچنانچه به هر دلیلی تاک

  هماهنگی قبلی به دانشکده هاي مربوطه جهت انجام مصاحبه مراجعه نمایند.

    

  

  

  

  تخصصی: برنامه زمانی ارزیابی-2

بر اساس جدول زیر اعالم   98-99دکتري سال تحصیلی  مصاحبه  بدینوسیله مهلت مجدد براي جاماندگان از  
را به آدرس ) 3شماره (بند مدارك مورد نیاز  08/04/1398متقاضیان محترم می بایست تا تاریخ  .می گردد

ل مستندات به منزله انصراف قطعی از شرکت درمصاحبه الکترونیکی دانشکده مربوطه ارسال نمایند. عدم ارسا
  تلقی خواهد شد. 1398دوره دکتري سال 

  کد رشته محل هاي مورد پذیرش دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و تاریخ هاي مراجعه حائزین شرایط مرحله ارزیابی تخصصی)  1جدول 

کدرشته 
  محل

کد رشته 
  امتحانی

نام رشته 
  امتحانی

  نام گرایش
  
  

نام 
تاریخ   ظرفیت  دوره

  مصاحبه
تاریخ 
  مصاحبه

تاریخ 
  مصاحبه

تربیت   2116  1375
  بدنی

فیزیولوژي ورزشی(قلب و 
  عروق و تنفس)

  2  روزانه
  10/04/1398   --   --  

تربیت   2116  1393
  بدنی

فیزیولوژي ورزشی(قلب و 
  --   --   10/04/1398  1  شبانه  عروق و تنفس)

3567  
مهندسی   2307  

  --   --   10/04/1398  2  روزانه  مهندسی عمران (سازه)  عمران

مهندسی   2307  3594
  --   --   10/04/1398  2  شبانه  مهندسی عمران (سازه)  عمران

راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلی آزمون ورودي دوره   2توجه: پیرو  اطالعیه  قبلی و  بر اساس دفترچه شماره 
(نیمه متمرکز) تنها داوطلبان فرهنگی شاغل رسمی یا پیمانی در وزارت آموزش و پرورش   Ph.D 1398دکتري  

  می توانند در مصاحبه شرکت نمایند.

98-99ویژه جاماندگان از شرکت در مصاحبه دکتري   



1722  
  2142  

برنامه 
ریزي 
  درسی

 (برنامه ریزي درسی)
  

  --   --   10/04/1398  2  روزانه

1735  2142  
برنامه 
ریزي 
  درسی

 (برنامه ریزي درسی)
  

  --   --   10/04/1398  1  شبانه

-الهیات و معارف اسالمی  فلسفه  2133  1632
  فلسفه و کالم اسالمی

  --   --   10/04/1398  2  روزانه

-الهیات و معارف اسالمی  فلسفه  2133  1642
  فلسفه و کالم اسالمی

  --   --   10/04/1398  1  شبانه

ریاضی   2233  2796
  --   --   --   2  روزانه  ریاضی محض (جبر)  محض

ریاضی   2233  2893
  --   --   --   2  شبانه  ریاضی محض (جبر)  محض

ریاضی   2234  2958
  --   --   --   2  روزانه  ریاضی کاربردي*آنالیز عددي  کاربردي

ریاضی   2234  2999
  --   --   --   2  شبانه  ریاضی کاربردي*آنالیز عددي  کاربردي

مهندسی   2321  3777
  مکانیک

 مهندسی مکانیک(ساخت و تولید)
  -  -  11/04/1398  2  روزانه  

مهندسی   2321  3790
  مکانیک

 مهندسی مکانیک(ساخت و تولید)
  -  -  11/04/1398  2  شبانه  

مهندسی   2322  3808
  مکانیک

مهندسی مکانیک(طراحی کاربردي 
 -  -  09/04/1398  2  روزانه  شاخه تخصصی مکانیک جامدات)

مهندسی   2322  3842
  مکانیک

مهندسی مکانیک(طراحی کاربردي 
 -  -  09/04/1398  1  شبانه  جامدات)شاخه تخصصی مکانیک 

مهندسی   2323  3866
  مکانیک

مهندسی مکانیک(طراحی کاربردي 
شاخه تخصصی دینامیک کنترل و  

  ارتعاشات)
 -  -  09/04/1398  1  روزانه

مهندسی   2323  3893
  مکانیک

مهندسی مکانیک(طراحی کاربردي 
شاخه تخصصی دینامیک کنترل و  

  ارتعاشات)
  

 -  -  09/04/1398  1  شبانه

مهندسی   2301  3314
  برق

 مهندسی برق(الکترونیک)
  

  --   --   10/04/1398  2  روزانه

مهندسی   2301  3343
  برق

 مهندسی برق(الکترونیک)
  

  --   --   10/04/1398  2  شبانه

مهندسی   2304  3456
  برق

 مهندسی برق(قدرت)
  

  --   --   10/04/1398  2  روزانه

مهندسی   2304  3494
  برق

 مهندسی برق(قدرت)
  

  --   --   10/04/1398  1  شبانه



مهندسی   2502  5249
  --   --   10/04/1398  2  روزانه مهندسی معماري(معماري)  معماري

مهندسی   2502  5262
  --   --   10/04/1398  2  شبانه مهندسی معماري(معماري)  معماري

 

  

 مدارك مورد نیاز:-3

مصاحبه (مشروط به تدوام اشتغال در گزینی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی در زمان ثبت نام و حکم کار -1
 آموزش و پرورش)

"موافقت با ادامھ تحصیل کارکنان" (رسمی یا پیمانی) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت (پس قطعی ارائه فرم  -2
 شدن پذیرش )

 )jpgکیلو بایت،نوع فایل:200حداکثر اندازه  - 1تکمیل فرم  مشخصات فردي ،آموزشی و پژوهشی (فرم شماره  -3
 )jpgرنگی تمام رخ(نوع فایل: 3*4و یک قطعه عکس  صویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامهت -4
  سازمان سنجش آموزش کشور 1398کارنامه مرحله اول سنجش علمی آزمون دکتري نیمه متمرکز سال  تصویر -5
هیات امناي دانشگاه تصویر فیش پرداخت هزینه ثبت نام و مصاحبه: هزینه ثبت نام و شرکت در مصاحبه براساس مصوبه  - 6

زد بانک ن214120534می باشدکه می بایست به شماره حساب هزارتومان) و بیست  (معادل صدریال 000,002,1مبلغ
 .بنام درآمدهاي اختصاصی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی واریز گردد2140تجارت کد 

ها به صورت ناپیوسته بوده  که دوره کارشناسی آن متقاضیاندوره کاردانی (جهت   مدرك یا گواهی پایان تحصیالت تصویر -7
 است)

 -تصویر گواهی یا مدرك دوره کارشناسی داراي معدل (باید ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد. -8
  )jpgکیلو بایت،نوع فایل:200حداکثر اندازه 

راغت از تحصیل که باید ممهور به مهر مدیریت تصویر گواهی یا  مدرك کارشناسی ارشد داراي معدل دوره و تاریخ ف -9
)( دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی jpgکیلو بایت،نوع فایل:200حداکثر اندازه  -آموزش دانشگاه محل تحصیل باشد

ارشد و یا دکتري حرفه اي می بایستی به جاي مدرك کارشناسی ارشد فرم معدل (مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام  
سازمان سنجش 1398 در آزمون یا دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلی ورودي دوره دکتري سال و شرکت 

 )را ،که تکمیل و از سوي دانشگاه محل تحصیل تایید شده باشد،ارائه نمایند.)ذیل اطالعیه 6آموزش کشور یا فرم شماره 
  ها به صورت ناپیوسته بوده است) ی آنریز نمرات دوره کاردانی (جهت دانشجویانی که دوره کارشناس تصویر -10
  ی یا کارشناسی ناپیوستهریز نمرات دوره کارشناس تصویر -11
  تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد. -12
  (تعهد حضور تمام وقت) 5تکمیل فرم شماره  -13
  اند) نمودهنامه خود دفاع  نامه دوره کارشناسی ارشد (براي دانشجویانی که از پایان پایاناز   pdfیک نسخه    -14
نامه خود دفاع ننموده و تا تاریخ  پیشنهاده (پروپوزال) براي دانشجویانی که تاکنون از پایاناز  pdf نسخه  یک -15

  التحصیل خواهند شد. قطعا  فارغ 31/06/1398
نامه) مبنی بر تایید صالحیت علمی و اخالقی داوطلب توسط حداقل دو نفر از اساتید دوره  نامه (توصیه معرفی ارائه -16

  )2کارشناسی ارشد (فرم شماره 
هـاي نـاقص و مخــدوش    : فـرم توصـیه نامــه الزم اسـت بـه طــور کامـل و بـدون قلـم خــوردگی تکمیـل گـردد. فــرم         1تـذکر  

  ..بررسی نخواهد شد



 2شــماره  ن همــراه) عضــو محتــرم هیــات علمــی توصــیه کننــده در ذیــل فــرم : درج شــماره تمــاس (ترجیحــا  تلفــ2تــذکر 

  الزامی است.

  .  هاي علمی پژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و . . از کلیه فعالیت رزومه یک نسخهارائه  -17
  ست.اند الزامی ا هایی که مقاله یا مقاالت داوطلب را منتشر نموده مجله کتابها و : ارائه اصل1تذکر 

: ارائه اصـل و کپـی گـواهی پـذیرش قطعـی (بـا ذکـر تـاریخ دقیـق دریافـت مقالـه، پـذیرش و چـاپ) بـراي مقـاالت                2تذکر 

  چاپ نشده و تصویر کامل متن مقاالت ارائه شده به مجله و مکاتبات مربوط الزامی است.

فشــرده (دو نســخه) بــه مســئول : کلیــه مــدارك ارائــه شــده در روز مصــاحبه، پــس از تهیــه اســکن در قالــب لــوح  3تــذکر 

  تحصیالت تکمیلی دانشکده تقدیم گردد.

از سهمیه ایثارگران باید % به باال، جهت استفاده 50مفقودین، اسرا و جانبازان عزیز شهدا، فرهنگیان همسر و فرزندان  -18
ط، همراه مدارك ثبت گواهى استفاده از سهمیه را حسب مورد، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر مراجع ذي رب

  نام ارائه نمایند.
تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی مبنی بر عدم منع قانونی از نظر وضعیت نظام وظیفه جهت  -19

  برادران الزامیست.
 ، ارائــه گــواهی ازدکــه در حــال حاضــر در خــدمت وظیفــه عمــومی هســتن فرهنگــی : بــراي آن دســته از داوطلبــان1صـره  تب

ــاریخ       ــیلی (ت ــروع دوره تحص ــا ش ــداکثر ت ــه ح ــر اینک ــی ب ــالح مبن ــع ذیص ــام   1/07/1398مراج ــه اتم ــود را ب ــدمت خ ) خ

  خواهند رساند، الزامیست.

باشـند، ارائـه دفترچـه آمـاده بـه خـدمت        : بـراي آن دسـته از داوطلبـانی کـه داراي دفترچـه آمـاده بـه خـدمت مـی         2تبصره 

  ) باشد، الزامیست.1/07/1398شروع دوره (بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام بعد از 

در خصوص اعالم درصد دروس آزمون و رتبه و نیز مشخص نمودن رشته محلهاي معرفی شده براي  4تکمیل فرم شماره  -20
  آزمون مصاحبه به ترتیب اولویت. (در صورت امکان تصویر کارنامه و مدارك مربوطه تحویل گردد.)

دانشجو بدیهی است داوطلبان الزم است کلیه مستندات مربوط به این فرم را در تکمیل فرم هاي مصاحبه دکتري ویژه  -21
  (دو نسخه)تحویل دهند. )CDروز مصاحبه همراه داشته باشند و اسکن شده آن را نیز روي لوح فشرده (

انشجویان سال آخر دوره ي کارشناسی ارشد متقاضی شرکت در مصاحبه آزمون دوره ي دکتري فرم مخصوص دتکمیل  -22
  1398آزمون ورودي دکتري  2دفترچه شماره  99یا فرم مخصوص معدل صفحه  )6(فرم شماره  1398سال 

مرکز برنامه ریزي منابع  02/03/1397مورخ  22/35380/180مطالعه و تایید کلیه بند هاي  درج شده در نامه شماره  -23
پیمانی  –انسانی و فناوري اطالعات وزارت آموزش و پرورش در خصوص شرایط و ضوابط اختصاصی فرهنگیان رسمی 

  1398آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی سال  –وزارت آموزش و پرورش 
  مدارك ناقص بررسی نخواهد گردید. -24
  

توسـط   ) و فـیش واریـزي  ، آموزشـی و پژوهشـی  (مشخصـات فـردي  1فـرم شـماره   تصـویر   استضروري  -

براسـاس  آدرس هـاي درج شـده در جـدول زیـر ارسـال        به آدرس پست الکترونیکـی دانشـکده  داوطلب 



در قالـب دو حلقـه لـوح فشـرده در روز      آن هـا به همـراه تصـاویر اسـکن شـده      اصل کلیه مدارك فوق و 

  مصاحبه به مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه تحویل گردد.

  
تلفن داخلی 

 نام دانشکده آدرس پست الکترونیکی کارشناس مربوطه  دانشکده

 educivil@sru.ac.ir سرکار خانم امیري ٢٣٨٦
دانشکده مهندسی 

 عمران

 Ele-grad@sru.ac.ir سرکار خانم نایب حسین ٢٢٣٦
دانشکده مهندسی 

 برق
٢٣٧١ 
٢٣٧٢ 

 آقاي فارسیجانی
 Mechanic@sru.ac.ir آقاي پیروز نیا

دانشکده مهندسی 
 مکانیک

٢٦٧٧ 
 
 

 au@sru.ac.ir سرکار خانم پایگانه
دانشکده مهندسی 
 معماري و شهرسازي

٢٣١٤ 
 سرکار خانم مقدسی
 sportsci@sru.ac.ir سرکار خانم محمدي

علوم دانشکده 
 ورزشی

 دانشکده علوم پایه olompaye@yahoo.com آقاي عظیمی ٢٥١٥

٢٥٥٧ 
 آقاي علویان
 humanscience@sru.ac.ir آقاي ریوندي

دانشکده علوم 
 انسانی

  

ــب بــه   بــه داوطلبــان توصــیه اکیــد مــی   - ــن دانشــگاه (گــردد، بــه طــور مرت ) مراجعــه و www.sru.ac.irســایت ای

تا درصـورت تغییـرات احتمـالی در برنامـه زمـانی مصـاحبه هـا        هاي مربوطه را بـه دقـت مالحظـه فرماینـد.     اطالعیه

  و یا برگزاري آزمون کتبی در برخی رشته ها بموقع در جریان امر قرار گیرند.

لذا خواهشمند  درج شده است، فوقدانشکده ها  در جدول  کارشناس تحصیالت تکمیلینام و نام خانوادگی و شماره تلفن  *
  مربوطه هماهنگ فرمایید. کارشناساست از اشغال سایر تلفن هاي دانشگاه خودداري نموده و هرگونه سؤال تخصصی را با 

  مربوطه می باشد. ي ها دانشکده دانشگاه و مکان برگزاري مصاحبه در *

  خیابان شهید شعبانلو  -لویزان-*آدرس دانشگاه: تهران

  02122970060-9تلفن دانشگاه :

  

  

  

 



  فرم ها:
داوطلبــان مرحلــه دوم آزمــون نیمــه متمرکــز دکتــري  آموزشــی و پژوهشــی فــرم تکمیــل شــده مشخصــات فــردي -11

 )1شماره (فرم  1398سال 

  توضیحات مهم:    

ــال       - ــري س ــز دکت ــه متمرک ــون نیم ــه دوم آزم ــان مرحل ــردي داوطلب ــات ف ــرم مشخص ــا   1398ف الزام

  بایستی تایپ شده باشد.

 )2فرم توصیه نامه (فرم شماره  -22

ل   فــــرم  - -33 رورش مح وزش و پ انی) از اداره آم ا پیم می ی ان" (رس یل کارکن ھ تحص ا ادام ت ب " موافق

 خدمت (ھنگام ثبت نامھ  ارائھ شود)

ــ فــرم مخصــوص  -44 اي مصــاحبه داوطلــب. (فــرم اعــالم رتبــه، درصــد مــواد آزمــون و تعیــین اولویتهــاي رشــته محله

 )4شماره 

 )5(فرم شماره  دبیر شهید رجایی تربیتفرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت در دوره ي دکتري دانشگاه  -55

فــرم مخصــوص دانشــجویان ســال آخــر دوره ي کارشناســی ارشــد متقاضــی شــرکت در مصــاحبه آزمــون دوره ي    - 66

فحھ   )6(فـــرم شـــماره  1398دکتـــري ســـال  دل ص وص مع رم مخص ا ف فحھ ی دل ص وص مع رم مخص ا ف ماره   ٩٩٩٩ی ھ ش ماره دفترچ ھ ش ون ورودي   ٢٢دفترچ ون ورودي آزم آزم

  ١٣٩٨١٣٩٨دكتري دكتري 
  رایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:ش-4
(از  الزامی است. 1398) آزمون نیمه متمرکز دکتري سال 2) و (1احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره ( -

  جمله استخدام رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش)
خواهند داشت و مشمول کلیه پذیرفته شدگان این دانشگاه بصورت تمام وقت در دوره دکتري اشتغال به تحصیل  -

  مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.
هستند باید براي ثبت نام (شروع به  (آموزش و پرورش) پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاههاي دولتی -

  تحصیل)مدارك الزم مبنی بر موافقت با تحصیل  تمام وقت یا ماموریت تحصیلی ارائه نمایند.

بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب داراي هریک از  ،چنانچه در هر مرحله از ثبت نام :ار مهمتذکر بسی
بالفاصله از ثبت نام و ادامه  شرایط ورود به دوره دکتري مذکور در اطالعیه هاي سازمان سنجش و این اطالعیه نبوده است.

  ر و اخراج خواهد شد.تحصیل او جلوگیري می شود و مطابق مقررات با وي رفتا

  داوطلبان به منظور آگاهی از زمینه هاي پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشگاه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.-

  www.sru.ac.irنشانی اینترنتی دانشگاه:



حد نصاب  "ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مشروط به احراز : مدرك زبان معتبر و مهلت ارائه آن توسط پذیرفته شدگان -
 زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر با شرط ارائه آن تا پایان نیمسال دوم تحصیلی است.  

  ارزیابی تخصصی–سال قبل از زمان شروع ثبت نام در مرحله دوم  2تاریخ اعتبار آزمون : حداکثر تا       

دارك زبان م
  معتبر

MSRT 
(MCHE) 

IELTS 
Academic  

TOFEL 
IBT  

TOFEL 
Computer  

TOEFL 
PAPER 

+TOLIMO  
  

حداقل نمره قابل 
  قبول

  
50 
  

  
5/5  

  
36  

  
133  

  
500  

  
  

تبصره :در صورتی که پذیرفته شده به صورت مشروط ثبت نام شده باشد ولی موفق به احراز حد نصاب مدرك زبان انگلیسی 
جدول فوق در حداکثر مهلت ارائه آن (دو نیمسال) نشود ثبت نام مشروط وي لغو و به تحصیل وي خاتمه داده  معتبر به شرح

  می شود.(اخراج آموزشی)

مشروط به پرداخت شهریه توسط داوطلب در هر رشته به شرح زیر است.لذا مقتضی است  پذیرش دانشجوي نوبت دوم:
 ارند از ثبت نام و شرکت در مصاحبه خودداري نمایند.داوطلبانی که توانایی پرداخت شهریه را ند

  میزان شهریه دوره شبانه مقطع دکتري این دانشگاه در هیات امناي دانشگاه در دست بررسی است و به احتمال زیاد برابر
خدمات این شهریه فقط بابت ارائه  .خواهد بود درصد 20افزایش تا حدود ) با 97-98جدول زیر(شهریه سال تحصیلی 

آموزشی بوده و شامل خدمات رفاهی نمی باشد.توصیه می گردد داوطلبان نوبت دوم قبل از انتخاب رشته به جدول مربوط 
  توجه و در صورت امکان پرداخت شهریه  نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

 پایان نامه پروپوزال آزمون جامع تخصصی ثابت دوره رشته سال ورود
 

98-97  22,770,000 22,770,000 9,108,000 37,950,000 دکتري علوم انسانی 
13,662,000 
 
 

98-97  18,216,000 22,770,000 22,770,000 9,108,000 41,745,000 دکتري سایر گروه ها 
 

  

مسترد : مبالغ شهریه دریافتی در صورت انصراف و یا اخراج دانشجو در هر مقطع زمانی به هیچ وجه  1تبصره 
  نخواهد شد.

نیمسال به صورت نیمسال مازاد  9نیمسال تحصیلی می باشد و شهریه مازاد بر  9: شهریه هاي فوق براي 2تبصره 
محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید. در ضمن میزان شهریه دروس جبرانی،مردودي،حذف اضطراري و 

  اگانه محاسبه و دریافت می شود.نظایر آن براساس شهریه دروس تک درس و به صورت جد


