
 بسمه تعالي

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران در خصوص مرحله ارزيابي  2شماره  اطالعيه

  1399تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال

پژوهشي(-)مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي  

می رساند که دانشگاه  1399-1400دکتری نیمه متمرکزسال تحصیلی های به اطالع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی دوره

  مورخ 29484شماره های  نامه و  1399شیوه نامه اجرائی آزمون ورودی دوره دکتری  تربیت دبیر شهید رجايی بر اساس

از میان معرفی شدگان  کشور، سازمان سنجش آموزش02/06/1399مورخ  24432و  11/06/99  مورخ 26315،  20/06/99

در رشته و گرايش های ذيل)مطابق  1399 آبان( سازمان سنجش آموزش کشور برای 99ل )مرحله اول آزمون عمومی دکتری سا

 پژوهشی اقدام به پذيرش دانشجو خواهد نمود. -بر اساس مصاحبه و امتیازات آموزشی (1جدول 

راهنماي انتخاب رشته هااي تصصايلي آزماون ورودي دوره   2و  بر اساس دفترچه شماره  قبلياطالعيه    توجه: پيرو

تنها داوطلبان فرهنگاي شاا ر رسامي ياا پيمااني در  براي دوره هاي روزانه )نيمه متمركز(  Ph.D 1399  دكتري  

وزارت آموزش  و پرورش ساير داوطلبان  ير شا ر در و  وزارت آموزش و پرورش مي توانند در مصاحبه شركت نمايند

 مي توانند صرفا به عنوان دانشجوي نوبت دوم  در مصاحبه شركت نمايند.

 برنامه زماني ارزيابي تخصصي:-2

احتمال برنامه زماني مصاحبه بر اساس جدول زير اعالم مي گردد و لكن در صورت تغييرات احتمالي با توجه به   

ديگر و مواردي از اين قبير، تغييرات برنامه زماني  از طريق همين سايت دانشگاههاي ه زماني مصاحبه تداخر برنام

 اطالع رساني خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 



 كد رشته مصر هاي مورد پذيرش دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و تاريخ هاي مراجعه حائزين شرايط مرحله ارزيابي تخصصي ( 1جدول 

كدرشته 

 مصر

كد رشته 

 امتصاني

نام رشته 

 امتصاني

 نام گرايش

 

 

نام 

 دوره
 تاريخ مصاحبه

تاريخ 

 مصاحبه

تاريخ 

 مصاحبه

 روزانه فیزيولوژی ورزشی)قلب و عروق و تنفس( تربيت بدني  1390
8/7/1399 9/7/1399 

 شبانه فیزيولوژی ورزشی)قلب و عروق و تنفس( تربيت بدني  1406

3698  
مهندسی 

 عمران
 روزانه مهندسی عمران )سازه(

05/7/99 07/07/99 - 

3728  
مهندسی 

 عمران
 شبانه مهندسی عمران )سازه(

1748  
برنامه ريزی 

 درسی

 )برنامه ريزی درسی(

 
 روزانه

 و 14/7/1399، 7/7/99، 31/6/99روز های دوشنبه: 

 15/7/1399و  8/7/99، 1/7/99روزهای سه شنبه:
1758  

برنامه ريزی 

 درسی

 )برنامه ريزی درسی(

 
 شبانه

  12/7/99و   5/7/99روزهای شنبه:  روزانه فلسفه و کالم اسالمی-الهیات و معارف اسالمی فلسفه  1660

 13/7/99،  6/7/99روزهای يکشنبه 

 شبانه فلسفه و کالم اسالمی-الهیات و معارف اسالمی فلسفه  1676 15/7/99و  8/7/99روزهای سه شنبه 

 روزانه )جبر(رياضی محض  رياضی محض  2914

 لغايت   05/07/99زمان مصاحبه: روزهای 

 می باشد  1399 /08/07

 شبانه رياضی محض )جبر( رياضی محض  3046

2974  
رياضی 

 کاربردی
 روزانه رياضی کاربردی*آنالیز عددی

3066  
رياضی 

 کاربردی
 شبانه رياضی کاربردی*آنالیز عددی

3911  
مهندسی 

 مکانیك
 روزانه مکانیك)ساخت و تولید(مهندسی 

05/07/99 06/07/99 
 و 12/07/99

13/07/99 
3925  

مهندسی 

 مکانیك
 شبانه مهندسی مکانیك)ساخت و تولید(

3940  
مهندسی 

 مکانیك

مهندسی مکانیك)طراحی کاربردی شاخه 

 تخصصی مکانیك جامدات(
 روزانه

01/07/99 08/07/99 - 

3977  
مهندسی 

 مکانیك

مکانیك)طراحی کاربردی شاخه مهندسی 

 تخصصی مکانیك جامدات(
 شبانه

4001  
مهندسی 

 مکانیك

مهندسی مکانیك)طراحی کاربردی شاخه 

 تخصصی دينامیك کنترل و  ارتعاشات(
 روزانه

02/07/99 09/07/99 - 

4027  
مهندسی 

 مکانیك

مهندسی مکانیك)طراحی کاربردی شاخه 

 تخصصی دينامیك کنترل و  ارتعاشات(
 شبانه

 روزانه مهندسی برق)الکترونیك( مهندسی برق  3437

 12شهريور لغايت 30تاريخ  روزهای اداری اززمان مصاحبه: 

 1399مهر 

 شبانه مهندسی برق)الکترونیك( مهندسی برق  3469

 روزانه مهندسی برق)قدرت( مهندسی برق  3590

 مهندسی برق  3628
 مهندسی برق)قدرت(

 
 شبانه

5473  
مهندسی 

 معماری
 روزانه مهندسی معماری)معماری(

 9شهريور لغايت 30از تاريخ  روزهای اداریزمان مصاحبه: 

 1399مهر 
5486  

مهندسی 

 معماری
 شبانه مهندسی معماری)معماری(

 

 



 مدارك مورد نياز:-3

ه تدوام اشتغال در ب گزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت نام و مصاحبه مشروطحكم كار -1

 آموزش و پرورش )ويژه دانشجويان روزانه(

)رسمي يا پيماني( از اداره آموزش و پرورش مصر خدمت )پس  "موافقت با ادامه تصصير كاركنان"ارائه فرم  -2

 )ويژه دانشجويان روزانه(قطعي شدن پذيرش 

 (jpgکیلو بايت،نوع فايل:200اندازه حداکثر  -1تکمیل فرم  مشخصات فردی ،آموزشی و پژوهشی )فرم شماره  -3

 (jpgرنگی تمام رخ)نوع فايل: 3*4و يك قطعه عکس  تصوير کارت ملی و صفحه اول شناسنامه -4

 سازمان سنجش آموزش کشور 1399کارنامه مرحله اول سنجش علمی آزمون دکتری نیمه متمرکز سال  تصوير -5

ام و شرکت در مصاحبه براساس مصوبه هیات امنای دانشگاه تصوير فیش پرداخت هزينه ثبت نام و مصاحبه: هزينه ثبت ن -6

زد بانك تجارت ن214120534می باشدکه می بايست به شماره حساب هزارتومان(  چهلو  )معادل صدريال .000.0041مبلغ

 .بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی واريز گردد2140کد 

ها به صورت ناپیوسته بوده که دوره کارشناسی آن متقاضیاندوره کاردانی )جهت   تحصیالتمدرک يا گواهی پايان  تصوير -7

 است(

 -تصوير گواهی يا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل )بايد ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد. -8

 (jpgکیلو بايت،نوع فايل:200حداکثر اندازه 

ناسی ارشد دارای معدل دوره و تاريخ فراغت از تحصیل که بايد ممهور به مهر مديريت آموزش تصوير گواهی يا  مدرک کارش -9

دانشجويان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد و يا  ،(jpgنوع فايل:و  کیلو بايت200حداکثر اندازه )دانشگاه محل تحصیل باشد

ج در دفترچه راهنمای ثبت نام  و شرکت در دکتری حرفه ای می بايستی به جای مدرک کارشناسی ارشد فرم معدل )مندر

سازمان سنجش آموزش کشور يا فرم 1399 آزمون يا دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ورودی دوره دکتری سال 

 ارائه نمايند.( (را ،که تکمیل و از سوی دانشگاه محل تحصیل تايید شده باشد،ذيل اطالعیه 6شماره 

 ها به صورت ناپیوسته بوده است(ردانی )جهت دانشجويانی که دوره کارشناسی آنريز نمرات دوره کا تصوير -10

 ی يا کارشناسی ناپیوستهريز نمرات دوره کارشناس تصوير -11

 تصوير ريز نمرات دوره کارشناسی ارشد. -12

 )تعهد حضور تمام وقت( 5تکمیل فرم شماره  -13

 اند(نامه خود دفاع نمودهدانشجويانی که از پاياننامه دوره کارشناسی ارشد )برای پاياناز   pdfيك نسخه    -14

 31/06/1399نامه خود دفاع ننموده و تا تاريخ پیشنهاده )پروپوزال( برای دانشجويانی که تاکنون از پاياناز  pdf نسخه  يك -15

 التحصیل خواهند شد.قطعاً فارغ

نامه( مبنی بر تايید صالحیت علمی و اخالقی داوطلب توسط حداقل دو نفر از اساتید دوره کارشناسی نامه )توصیهمعرفی ارائه -16

 (2ارشد )فرم شماره 

ههای نهاقو و مخهدوش بررسهی : فرم توصیه نامهه ززم اسهت بهه طهور کامهل و بهدون قلهی خهوردگی تکمیهل گهردد. فرم1تذکر 

 .نخواهد شد

الزامهی  2شهماره  ن همهراه( عضهو محتهرم هیهات علمهی توصهیه کننهده در ذيهل فهرم : درج شماره تمهاس )ترجیحهات تلفه2تذکر 

 است.

 .  های علمی پژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و . .از کلیه فعالیت رزومه يك نسخهارائه  -17



 است.اند الزامی هايی که مقاله يا مقازت داوطلب را منتشر نمودهمجله کتابها و : ارائه اصل1تذکر 

: ارائه اصل و کپی گهواهی پهذيرش قطعهی )بها ذکهر تهاريخ دقیهق دريافهت مقالهه، پهذيرش و چهاال( بهرای مقهازت چهاال 2تذکر 

 نشده و تصوير کامل متن مقازت ارائه شده به مجله و مکاتبات مربوط الزامی است.

شههرده )دو نسههخه( بههه مسهه ول : کلیههه مههدارک ارائههه شههده در روز مصههاحبه، پههس از تهیههه اسههکن در قالههب لههو  ف3تههذکر 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده تقديی گردد.

از سهمیه ايثارگران بايد گواهى به باز، جهت استفاده  %50مفقودين، اسرا و جانبازان عزيز شهدا، فرهنگیان همسر و فرزندان  -18

، همراه مدارک ثبت نام ارائه استفاده از سهمیه را حسب مورد، توسط بنیاد شهید و امور ايثارگران و ساير مراجع ذی ربط

 نمايند.

تصوير کارت معافیت يا پايان خدمت وظیفه عمومی يا مدرکی مبنی بر عدم منع قانونی از نظر وضعیت نظام وظیفه جهت  -19

 برادران الزامیست.

، ارائههه گههواهی از دکههه در حههال حاضههر در خههدمت وظیفههه عمههومی هسههتن فرهنگههی : بههرای آن دسههته از داوطلبههان1صههره تب

( خههدمت خههود را بههه اتمههام خواهنههد 1/07/1399مراجههع ذيصههال  مبنههی بههر اينکههه حههداکثر تهها شههروع دوره تحصههیلی )تههاريخ 

 رساند، الزامیست.

باشهند، ارائهه دفترچهه آمهاده بهه خهدمت بهدون : برای آن دسته از داوطلبهانی کهه دارای دفترچهه آمهاده بهه خهدمت می2تبصره 

 ( باشد، الزامیست.1/07/1399روع دوره )مهر غیبت که تاريخ اعزام بعد از ش

در خصوص اعالم درصد دروس آزمون و رتبه و نیز مشخو نمودن رشته محلهای معرفی شده برای  4تکمیل فرم شماره  -20

 آزمون مصاحبه به ترتیب اولويت. )در صورت امکان تصوير کارنامه و مدارک مربوطه تحويل گردد.(

و تکمیل فرم های مصاحبه دکتری ويژه دانشجو بديهی است داوطلبان ززم است کلیه مستندات مربوط به اين فرم را اسکن  -21

 .دانشکده مربوطه ارسال نمايندپست الکترونیکی به آدرس  را آن

فرم مخصوص دانشجويان سال آخر دوره ی کارشناسی ارشد متقاضی شرکت در مصاحبه آزمون دوره ی دکتری سال تکمیل  -22

 1399آزمون ورودی دکتری  2دفترچه شماره  دريا فرم مخصوص معدل  (6)فرم شماره  1399

مرکز برنامه ريزی منابع انسانی  02/03/1397مورخ  22/35380/180مطالعه و تايید کلیه بند های  درج شده در نامه شماره  -23

پیمانی وزارت آموزش  –و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش در خصوص شرايط و ضوابط اختصاصی فرهنگیان رسمی 

 1399آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی سال  –و پرورش 

 مدارک ناقو بررسی نخواهد گرديد. -24

 

 

 

 

 

http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form3.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form3.pdf
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 توجه:

  كليه مصااحبه هاا  باه شاكر  يار حواوري و از طرياق ساامانه  كشور با توجه به  شرايط كروناييLMS 

باه  فاو  همچناين   كلياه متاتنداتفايار الكترونيكاي  و  اساكن  اساتضروري برگزار خواهد شد. لذا 

 ارسال شود.  طبق چک ليتت پيوست شده  آدرس پتت الكترونيكي دانشكده

  هماهنگي جهت تعياين زماان اختصاصاي مصااحبه هار متقاضاي ، توساط كارشاناس دانشاگده صاورت

 گرفته و به اطالع متقاضي خواهد رسيد.

  باه آدرس پتات الكترونيكاي دانشاكدهتوساط داوطلا   فايش واريازيدر صورت عدم ارسال اساكن 

 نخواهد گرفت.پرونده متقاضي مورد بررسي قرار 

 

 می باشد. 28/06/99 جمعهکلیه مدارک مورد نظر  تا روز  بارگزاریتوجه: آخرين مهلت 

تلفن داخلي 

 دانشكده
 نام دانشكده آدرس پتت الكترونيكي كارشناس مربوطه 

 سرکار خانی امیری 2386
educivil@sru.ac.ir 

دانشكده مهندسي 

 آقای حبیب نوری 2381 عمران

خانی نايب حسینسرکار  2236  
Ele-grad@sru.ac.ir 

دانشكده مهندسي 

 سرکار خانی فريمانه 2633 بر 

2505 

 
رحیمیانآقای   

Mechanic@sru.ac.ir 
دانشكده مهندسي 

 مكانيک
 آقای پیروز نیا 2372
2677 

 

 

 au@sru.ac.ir سرکار خانی پايگانه
دانشكده مهندسي 

 معماري و شهرسازي

خانی وکیلیسرکار  2320  baharzandvakili@gmail.com 
علوم دانشكده 

 ورزشي

2515 

2358 

 آقای طاليی
 

olompaye@yahoo.com 
 دانشكده علوم پايه

 mathgroupsru@gmail.com سرکار خانی موحد دانش
 دانشكده علوم پايه

 ) گروه رياضي(

2557 
آقای علويان )فلسفه و 

 کالم(
hscience@sru.ac.ir 

علوم دانشكده 

 انتاني
2496 

آقای صدقی)برنامه ريزی 

 درسی(
fhrsru@gmail.com 

 021-22970016جناب آقاي عمادي    LMS  كارشناس متئول و پشتيبان  امور سامانه



 

( مراجعهه و www.sru.ac.irگهردد، بهه طهور مرتهب بهه سهايت ايهن دانشهگاه )به داوطلبان توصهیه اکیهد می -

تا درصههورت تغییههرات احتمههالی در برنامههه زمههانی های مربوطههه را بههه دقههت مالحظههه فرماينههد.اطالعیههه

 مصاحبه ها و يا برگزاری آزمون کتبی در برخی رشته ها بموقع در جريان امر قرار گیرند.

لذا خواهشمند است از  درج شده است، فوقدانشکده ها  در جدول  کارشناس تحصیالت تکمیلینام و شماره تلفن  *

 مربوطه هماهنگ فرمايید. کارشناساشغال ساير تلفن های دانشگاه خودداری نموده و هرگونه سؤال تخصصی را با 

 02122970060-9تلفن دانشگاه :

 

 فرم ها:

داوطلبههان مرحلههه دوم آزمههون نیمههه متمرکههز  آموزشههی و پژوهشههی تکمیههل شههده مشخصههات فههردیفههرم  -1

 (1شماره )فرم  1399دکتری سال 

الزامههاً بايسههتی تايهه   1399فههرم مشخصههات فههردی داوطلبههان مرحلههه دوم آزمههون نیمههه متمرکههز دکتههری سههال  )    

 !(شده باشد

 (2فرم توصیه نامه )فرم شماره  -2

" موافقتتتا اتتته احامتتتا کناتتت)ر مه ماتتتها" ( اتتتدا هتتته ش)دتتتهرا  ال احا    متتتول    شتتت     منتتتر   فهههرم - -3

 خدما (هاگهم ثبا رهم ا ائا شوح 

مصهاحبه داوطلهب. )فهرم  اعالم رتبهه، درصهد مهواد آزمهون و تعیهین اولويتههای رشهته محلههایفرم مخصوص  -4

 (4شماره 

)فههرم  دبیر شهههید رجههايیتربیههتفههرم مخصههوص تعهههد حضههور تمههام وقههت در دوره ی دکتههری دانشههگاه  -5

 (5شماره 

فههرم مخصههوص دانشههجويان سههال آخههر دوره ی کارشناسههی ارشههد متقاضههی شههرکت در مصههاحبه آزمههون دوره  -6

آزمااا    2  توچاااه راااماو    وياااا  اااوص معدااا   معااا    (6)فهههرم شهههماره  1399ی دکتهههری سهههال 

 1399 و  ي  كتوي 

http://www.sru.ac.ir/
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form1.doc
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form1.doc
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form5.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form5.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form2.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form2.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form3.pdf
http://alvand.basu.ac.ir/~graduateamozesh/mosahebeh/form3.pdf


 

 عمومي و اختصاصي داوطلبان: شرايط-4

)از  الزامی است. 1399( آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 2( و )1احراز تمامی شرايط اعالمی در دفترچه شماره ) -

 (برای دانشجويان روزانه جمله استخدام رسمی يا پیمانی وزارت آموزش و پرورش

اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه  پذيرفته شدگان اين دانشگاه بصورت تمام وقت در دوره دکتری -

 مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

پذيرفته شدگانی که در استخدام دستگاههای دولتی هستند بايد برای ثبت نام )شروع به تحصیل(مدارک ززم  -

 مبنی بر موافقت با تحصیل  تمام وقت يا ماموريت تحصیلی ارائه نمايند.

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام ،بررسی و اشتغال به تحصیل مشخو شود که داوطلب دارای هريك  :بتيار مهمتذكر 

بالفاصله از ثبت نام و  از شرايط ورود به دوره دکتری مذکور در اطالعیه های سازمان سنجش و اين اطالعیه نبوده است.

 فتار و اخراج خواهد شد.ادامه تحصیل او جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی ر

 داوطلبان به منظور آگاهی از زمینه های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه به سايت دانشگاه مراجعه نمايند.-

 www.sru.ac.irنشانی اينترنتی دانشگاه:

حد  ": ثبت نام پذيرفته شدگان نهايی مشروط به احراز مدرک زبان معتبر و مهلت ارائه آن توسط پذيرفته شدگان -

نصاب زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زير با شرط ارائه آن تا پايان نیمسال دوم تحصیلی 

 است.  

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

 MSRT مدارک زبان معتبر
(MCHE) 

IELTS 
Academic 

TOFEL 
IBT 

TOFEL 
Computer 

TOEFL 
PAPER 

+TOLIMO 
 500 133 36 5/5 50 حداقل نمره قابل قبول

 

تبصره :در صورتی که پذيرفته شده به صورت مشروط ثبت نام شده باشد ولی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان 

فوق در حداکثر مهلت ارائه آن )دو نیمسال( نشود ثبت نام مشروط وی لغو و به تحصیل انگلیسی معتبر به شر  جدول 

 وی خاتمه داده می شود.)اخراج آموزشی(



مشروط به پرداخت شهريه توسط داوطلب در هر رشته به شر  زير است.لذا مقتضی است  پذيرش دانشجوی نوبت دوم:

 داوطلبانی که توانايی پرداخت شهريه را ندارند از ثبت نام و شرکت در مصاحبه خودداری نمايند.

  احتمال زياد میزان شهريه دوره شبانه مقطع دکتری اين دانشگاه در هیات امنای دانشگاه در دست بررسی است و به

اين شهريه فقط بابت ارائه خدمات آموزشی بوده و شامل خدمات رفاهی نمی باشد.توصیه می  .برابر جدول زير خواهد بود

گردد داوطلبان نوبت دوم قبل از انتخاب رشته به جدول مربوط توجه و در صورت امکان پرداخت شهريه  نسبت به ثبت 

 نام و شرکت در آزمون اقدام نمايند.

 

 

 

 

: مبالغ شهريه دريافتی در صورت انصراف و يا اخراج دانشجو در هر مقطع زمانی به هیچ وجه مسترد  1تبصره 

 نخواهد شد.

نیمسال به صورت نیمسال  9نیمسال تحصیلی می باشد و شهريه مازاد بر  9: شهريه های فوق برای 2تبصره 

من میزان شهريه دروس جبرانی،مردودی،حذف مازاد محاسبه و از دانشجويان دريافت خواهد گرديد. در ض

 اضطراری و نظاير آن براساس شهريه دروس تك درس و به صورت جداگانه محاسبه و دريافت می شود.

 

 

 موفق و پيروز باشيد


