
 بسمه تعالي

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران در خصوص مرحله ارزيابي  4اطالعيه شماره 

  1399تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال

پژوهشي(-)مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي  

 

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

ماور    29484و  ناماه هاای  شاماره 1399تربیت دبیر شهید رجايی بر اساا  شایوه ناماه اجراآای آزماون ورودی دوره دکتاری 

کشاور، از میاان مفر ای شاد ان  سازمان ساجش  آماوز 02/06/1399مور   24432و  11/06/99مور    26315،  20/06/99

در رشته و  راي  هاای يي))ماااب   1399 آبان( سازمان سجش  آموز  کشور برای 99)مرحله اول آزمون عمومی دکتری سال 

 پژوهشی اقدام به پذير  دانششو خواهد نمود. -( بر اسا  مصاحبه و امتیازات آموزشی2و1جدول 

    ه دکتری   راهجمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دور  2و  بر اسا  د ترچه شماره   2و  1پیرو  اطالعیه  شماره 

Ph.D    1399   نیمه متمرکز( برای دوره های روزانه تجها داوطلبان  رهجگی شاغ) رسمی يا پیمانی در وزارت آموز  و پرور(

ساير داوطلبان غیر شاغ) در وزارت آموز   و پرور  می توانجد صر ا به  (.1)جدول شماره  می توانجد در مصاحبه شرکت نمايجد

ت دوم  در مصاحبه شرکت نمايجد.  برای اين ا رد هیچگونه تفهد استخدامی وجود نخواهد داشت و پذير  عجوان دانششوی نوب

  (.2ر وزارت آموز  و پرور  خواهد بود )جدول شمارهنهايی اين ا راد مجوط به اراآه سجد تفهد  مبجی بر عدم درخواست استخدام د

 

 

تمامی جلسات مصاحبه متقاضیان دوره دکتری به صورت مجازی، در ضمن خاطر نشان می گردد، با توجه به برگزاری 

خواهشمند است قبل از زمان هماهنگ شده جهت شرکت در مصاحبه از عملکرد صحیح تجهیزات الزم جهت  برقراری ارتباط 

 صوتی و تصویری )میکروفون و وب کم(  اطمینان حاصل گردد.

 

 

 

 

 

 



 ويژه شاغلين در آموزش و پرورش دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  روزانه  جوي دكتريكد رشته محل هاي مورد پذيرش دانش ( 1جدول 

 نام رشته امتحاني كدرشته محل

 نام گرايش

 

 

 نام دوره

 روزانه  یزيولوژی ورزشی علوم ورزشی 1390

 روزانه مهجدسی عمران )سازه( مهجدسی عمران 3698

 برنامه ريزی درسی 1748
 )برنامه ريزی درسی(

 
 روزانه

 روزانه  لسفه و کالم اسالمی-الهیات و مفارف اسالمی  لسفه 1660

 روزانه رياضی محض )جبر( رياضی محض 2914

 روزانه رياضی کاربردی*آنالیز عددی رياضی کاربردی 2974

 روزانه مهجدسی مكانیك)ساخت و تولید( مهجدسی مكانیك 3911

 روزانه کاربردی شاخه تخصصی مكانیك جامدات(مهجدسی مكانیك)طراحی  مهجدسی مكانیك 3940

 مهجدسی مكانیك 4001
مهجدسی مكانیك)طراحی کاربردی شاخه تخصصی ديجامیك کجترل و  

 ارتفاشات(
 روزانه

 روزانه مهجدسی برق)الكترونیك( مهجدسی برق 3437

 روزانه مهجدسی برق)قدرت( مهجدسی برق 3590

 روزانه مفماری)مفماری(مهجدسی  مهجدسی مفماری 5473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نوبت دوم  دكتري  كد رشته محل هاي مورد پذيرش دانشجوي ( 2جدول 

 

 نام رشته امتحاني كدرشته محل

 نام گرايش

 

 

 نام دوره

 نوبت دوم  یزيولوژی ورزشی علوم ورزشی 1406

 نوبت دوم عمران )سازه(مهجدسی  مهجدسی عمران 3728

 نوبت دوم )برنامه ريزی درسی( برنامه ريزی درسی 1758

 نوبت دوم  لسفه و کالم اسالمی-الهیات و مفارف اسالمی  لسفه 1676

 نوبت دوم رياضی محض )جبر( رياضی محض 3046

 نوبت دوم رياضی کاربردی*آنالیز عددی رياضی کاربردی 3066

 نوبت دوم مهجدسی مكانیك)ساخت و تولید( مهجدسی مكانیك 3925

 نوبت دوم مهجدسی مكانیك)طراحی کاربردی شاخه تخصصی مكانیك جامدات( مهجدسی مكانیك 3977

 مهجدسی مكانیك 4027
مهجدسی مكانیك)طراحی کاربردی شاخه تخصصی ديجامیك کجترل و  

 ارتفاشات(
 نوبت دوم

 نوبت دوم مهجدسی برق)الكترونیك( مهجدسی برق 3469

 نوبت دوم (مهجدسی برق)قدرت مهجدسی برق 3628

 نوبت دوم مهجدسی مفماری)مفماری( مهجدسی مفماری 5486


