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  تعالي بسمه

  

  دانشجو از طريق آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان پذيرش فراخوان 

  مدرس دانشگاه تربيت1397سال  (.Ph.D) هاي دكتري تخصصي در دوره) برگزيدگان علمي( 

  )تكميلي 1شماره اطالعيه ( 

 

  

 از بين دانش آموختگاندانشگاه تربيت مدرس به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد 

آيين نامه پذيرش بدون آزمون "كارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي كشور براساس 

 "وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 18/4/93مورخ  67272/21استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري به شماره 

يرش بدون آزمون استعدادهاي شيوه نامه پذ و همچنين 16/12/93مورخ  237200/21و اصالحيه آن به شماره 

نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط عمومي و  مصوب شوراي دانشگاه،) برگزيدگان علمي(درخشان 

  :اختصاصي در دوره هاي دكتري تخصصي به شرح زير اقدام مي كند

  

  شرايط عمومي - الف

:باشندداوطلبان بايستي هنگام ارائه درخواست داراي كليه شرايط عمومي زير   

  .عتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانا - 1

  .پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ايران - 2

  .نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد - 3

  .پيشينه به تشخيص مراجع صاحب صالحيتنداشتن سوء  - 4

  .هاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنها عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروه - 5

كارشناسي ارشد دانشگاه هاي  )شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و دانش آموخته يا دانشجوي نيمسال آخر دوره - 6

به ( "، درمان و آموزش پزشكيبهداشت"و "، تحقيقات و فناوريعلوم"تين رمورد تاييد وزا داخل كشوردولتي معتبر

  )، قابل انتخاب خواهد بودثبت نام هنگامدانشگاه در ) گلستان(در سامانه جامع دانشگاهي  كه  ،تشخيص دانشگاه

  يق اتباع غيرايراني و دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور مجاز به درخواست پذيرش از اين طر :1تبصره

  .نمي باشند

  : به شرح زير) براساس ضريب همترازي دانشگاه(دارا بودن حداقل معدل كارشناسي - 7

صنعتي صنعتي اصفهان، دانشگاه هاي اصفهان، تبريز، تهران، شهيد بهشتي، شيراز،  براي دانش آموختگان)الف

  فردوسي مشهد، علم و صنعت، عالمه طباطبايي، ، صنعتي شريف، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اميركبير،

 ،تهران، شهيد بهشتياصفهان، ايران، تبريز، هنر تهران و دانشگاه هاي علوم پزشكي هنر اسالمي تبريز، هنر اصفهان، 

      15: ، جندي شاپور اهواز و كرماندو مشه ،شيراز

  16: بند الفبراي دانش آموختگان دانشگاه هاي دولتي مراكز استان به غير از  )ب

  20/17: هابراي دانش آموختگان ساير دانشگاه  )ج

براساس ضريب همترازي ( حداقل معدل مقطع كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامهدارا بودن  - 8

  :به شرح زير) دانشگاه

دانشگاه هاي اصفهان، تبريز، تربيت مدرس، تهران، براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر دانشگاه هاي  )الف

  شهيد بهشتي، شيراز، صنعتي اصفهان، صنعتي اميركبير، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، صنعتي شريف، 
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عالمه طباطبايي، علم و صنعت، فردوسي مشهد، هنر اسالمي تبريز، هنر اصفهان، هنر تهران و دانشگاه هاي علوم 

  16: ، جندي شاپور اهواز و كرمانتبريز، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، مشهد پزشكي اصفهان، ايران،

  17: بند الفبراي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر دانشگاه هاي دولتي مراكز استان به غير از  )ب

  28/18: براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر ساير دانشگاه هاي دولتي) ج

در دوره دكتري به متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا در رشته تحصيلي كارشناسي ارشد دارا بودن مدرك - 9

  .تاييد دانشگاه  ص ويتشخ

نگذشته  داوطلباناز زمان فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي ارشد  سال 2بيش از  1397-98آغاز سال تحصيليتا  - 10

  .)مي توانند داوطلب پذيرش شوند بعدبه  1/7/95فارغ التحصيالن  صرفا(باشد 

 

  شرايط و ضوابط اختصاصي -ب

و كارشناسي درمهلت مجاز دوره كارشناسي (دوره كارشناسي ارشد  آخرو دانشجويان نيمسال  دانش آموختگان

مي توانند  ،در صورت دارابودن يكي از شرايط زير) طبق ضوابط وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه رشد مربوطا

  داوطلببدون شركت در آزمون كتبي نيمه متمركز دوره هاي دكتري تخصصي سازمان سنجش آموزش كشور، 

  :ادامه تحصيل در دوره هاي دكتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرس شوند 

ييد مورد تا(چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله در مجالت  معتبر پژوهشي–مقاله علمي  2حداقل -1

 ديگرو  مقاله  دوره كارشناسي ارشد داوطلبمستخرج از پايان نامه الزاما كه يك مقاله  )استاد راهنماي اصلي داوطلب

 .باشد رشته مورد تقاضامرتبط با 

درصورتي كه داوطلب داراي حداقل يك مقاله علمي پژوهشي مستخرج از پايان نامه چاپ شده يا داراي نامه :2تبصره

داوطلب، و  باشد )مورد تاييد استاد راهنماي اصلي داوطلب( JCRپذيرش چاپ قطعي در مجالت نمايه شده برتر 

به صورت مشروط  مي تواند) تلقي شود يا با حذف نام اساتيد راهنما و مشاور نويسنده اول(نويسنده اول باشد 

و كسب حداقل امتياز الزم، در صورت تاييد مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشي ذي ربط  و نمايدپذيرش  درخواست

  .پذيرش داوطلب فراهم خواهد شد درخواست امكان بررسي

دوره  مستخرج از پايان نامهچاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله   پژوهشي -مقاله علمي) يك( 1حداقل - 2

مرتبط  ثبت اختراع 1گواهي حداقل ارائه همراه با ) مورد تاييد استاد راهنماي اصلي داوطلب( كارشناسي ارشد داوطلب

  برگزيدگي در حداقل گواهيارائه يا مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران با رشته مورد تقاضا، 

  مورد تاييد مراجع ذي صالح )ابن سينا و خوارزمي، فارابي، رازي( جشنواره علمي معتبر) يك ( 1 

مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و مرتبط با رشته مورد تقاضا،  ثبت اختراع بين المللي )يك( 1گواهي حداقل - 3

 و خوارزمي، فارابي، رازي(جشنواره علمي معتبر) يك( 1گواهي برگزيدگي در حداقل ارائه همراه با صنعتي ايران 

  مورد تاييد مراجع ذي صالح )ابن سينا

صالح همراه با ارائه مورد تاييد مراجع ذي  جشنواره علمي معتبر بين المللي) يك( 1گواهي برگزيدگي در حداقل - 4

 مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران مرتبط با رشته مورد تقاضا،  ثبت اختراع) يك( 1حداقل گواهي 

احراز شرايط و ضوابط اختصاصي شرط الزم براي بررسي درخواست پذيرش داوطلبان مي باشد و كسب  :3تبصره

الزامي است و چنانچه  به تشخيص كميته مصاحبه كننده گروه آموزشي مربوط امتياز از مستندات مربوطه 7حداقل 

وفق نظر كميته مصاحبه كننده موفق به كسب حداقل امتياز الزم  ،آزمون شفاهي جلسهداوطلبي در صورت راه يابي به 

 .نشود از فهرست داوطلبان واجد شرايط اوليه پذيرش حذف خواهد شد
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  نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارك الزم - ج 

 اسـفندماه  23پايـان روز چهارشـنبه مـورخ    تـا   اسفندماه 7از روز دوشنبه مورخ داوطلبان واجد شرايط الزم اسـت  

دانشــگاه بــه نشــاني   ) گلســتان (نســبت بــه ثبــت نــام الكترونيكــي از طريــق ســامانه جــامع دانشــگاهي          ،1396

rhttp://golestan.modares.ac.i     اقدام نموده و مدارك مورد نياز به شرح زير را به فرمت مناسب تهيـه و در سـامانه

  تحويـل مـدارك از  طريـق پسـت يـا مراجعـه حضـوري امكـان پـذير         (. مذكور در محل هاي مناسب بارگذاري نمايند

 .)نمي باشد 

الزم است به صورت الكترونيكي نسبت  كهريال مي باشد  )هزارنهصد ( 000/900هزينه ثبت نام و بررسي مدارك مبلغ

  . اقدام شود دانشگاه )گلستان(به پرداخت آن از طريق سامانه جامع دانشگاهي 

و نسخه كامل مدارك شناسايي كليه ضروري است اصل  جلسه آزمون شفاهيبه داوطلبان در صورت راه يابي : توجه

 به همراه كپي دانشگاه) گلستان( سامانه جامع دانشگاهيآموزشي و پژوهشي بارگذاري شده در كليه مدارك و سوابق 

  .ارائه نمايند جلسهبرگزاري در روز  را آنها

  

ف
ردي

  

  مدرك
نوع 

  فايل
  توضيحات

  الزامي  __  رنگي تمام رخ 3× 4يك قطعه عكس   1

  الزامي  jpg  تصويركارت ملي  2

  تصوير صفحه اول شناسنامه همراه با صفحه داراي شماره سريال  3
jpg  
  يا

pdf 

  الزامي

   آقايان الزامي براي  jpg  تصوير مدرك نظام وظيفه  4

5  
گواهي مربوط به داوطلبان شاهد و ايثارگر صادره از مراجع صاحب 

 jpg  *صالحيت
الزامي در صورت اظهار داوطلب مبني بر دارا 

  بودن اين گواهي

  الزامي  jpg  يا فرم خوداظهاري جايگزين ديپلم تصوير مدرك ديپلم داراي معدل كل  6

  الزامي  jpg  تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي داراي معدل  7

8  
تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد داراي معدل دوره و تاريخ 

  براي دانش آموختگان الزامي  jpg  فراغت از تحصيل مختص دانش آموختگان

9  
نمره   به گواهي تاييد معدل،مربوط  1تصوير فرم تكميل شده شماره 

  الزامي  jpg  تاريخ فراغت از تحصيل و طول مدت تحصيلي  پايان نامه،

10  
تصوير گواهي رتبه اول الي سوم دوره كارشناسي از مديريت امور 

 jpg  آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره 
الزامي در صورت اظهار داوطلب مبني بر دارا 

  بودن اين گواهي

11  
گواهي رتبه اول دوره كارشناسي ارشد از مديريت امور تصوير 

 jpg  آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره
الزامي در صورت اظهار داوطلب مبني بر دارا 

  بودن اين گواهي

12  
حاوي مشخصات  تصوير ريزنمرات  دوره كارشناسي  در يك صفحه

  الزامي jpg  دانشجو و نوع دوره تحصيلي بر روي آن

13  
حاوي  ريزنمرات دوره كارشناسي ارشد در يك صفحهتصوير 

  الزامي jpg  مشخصات دانشجو و نوع دوره تحصيلي بر روي آن

 الزامي براي دانش آموختگان  jpg  تصوير صفحه اول عنوان و چكيده پايان نامه  14

  الزامي pdf  ثبت اطالعات داوطلبتكميل شده فرم  تصوير  15
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16  

شرايط و ضوابط اختصاصي  1 تصوير مستندات مربوط به بند

  :پذيرش شامل

پژوهشي  - مقاله علمي  حداقل يكصفحه اول و خالصه كامل *

و يك مقاله مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب 

مورد تاييد استاد راهنماي اصلي طبق ( رشته مورد تقاضابا مرتبط 

يرش چاپ چاپ شده يا داراي نامه پذ)  2- 1فرم تكميل شده شماره

  قطعي در مجالت داخلي و خارجي   

تصوير نامه از مجالت مبني بر تاييد پذيرش چاپ قطعي مقاله يا *

نامه : تذكر(. كه تا كنون چاپ نشده باشند علمي پژوهشي مقاله هاي

وصول مقاله قابل قبول نيست و تاريخ نامه پذيرش چاپ مقاله نيز 

  )ر اين دانشگاه باشدثبت نام دمهلت بايستي قبل از آخرين روز 

درخصوص مقاالتي كه صرفا پذيرش شده اند ضروري است : توجه

تصوير صفحه اول و خالصه نسخه تاييد شده قبل از چاپ نهايي آن 

)proof (صادره از مجله مربوط بارگذاري شود.  

مربوط به گواهي تاييديه مقاالت  2- 1فرم هاي تكميل شده شماره *

به ازاي هر ( راهنماي اصلي داوطلب پژوهشي توسط استاد - علمي 

  )مقاله يك فرم

يا  JCRتصوير گواهي تائيديه مبني بر نمايه شدن مجله در فهرست 

پژوهشي مورد تاييد  –علمي ساير نمايه هاي معتبر و ساير مجالت 

وزارتين علوم يا بهداشت از مراجع ذي صالح كه حاوي رتبه بندي و 

  )براي هر مقاله اظهار شده(  .اعتبار مجله باشد

Pdf 
 1الزامي براي داوطلبان حائز شرايط بند 

  شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش

17  

شرايط و ضوابط اختصاصي  2تصوير مستندات مربوط به بند 

  :پذيرش شامل

مستندات مربوط به حداقل يك مقاله علمي پژوهشي چاپ شده يا *

داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مستخرج از پايان نامه دوره 

  16كارشناسي ارشد مطابق با رديف 

گواهي حداقل يك ثبت اختراع مرتبط با رشته مورد تقاضا مورد *

تاييد سازمان  پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران يا گواهي برگزيدگي 

  در حداقل يك جشنواره علمي معتبر مورد تاييد مراجع ذي صالح 

  

  

  

Pdf 

  

  

jpg 

 2الزامي براي داوطلبان حائز شرايط بند 

  شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش

18  

شرايط و ضوابط اختصاصي  3تصوير مستندات مربوط به بند 

  :پذيرش شامل

گواهي حداقل يك ثبت اختراع بين المللي مرتبط با رشته مورد تقاضا *

  مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي  صنعتي ايران

گواهي برگزيدگي در حداقل يك جشنواره علمي معتبر مورد تاييد *

  مراجع ذي صالح

  

  

jpg 
 

 

jpg 

 3الزامي براي داوطلبان حائز شرايط بند 

  شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش

19  

شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش  4تصوير مستندات مربوط به بند 

  :شامل

گواهي برگزيدگي در حداقل يك جشنواره علمي معتبر بين المللي مورد تاييد *

  مراجع ذي صالح

رشته مورد تقاضا مورد تاييد گواهي حداقل يك ثبت اختراع مرتبط با *

  سازمان پژوهش هاي علمي  صنعتي ايران
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  :تصوير مستندات مشروح زير

چاپ (ترويجي  - صفحه اول و خالصه كامل مقاله يا مقاله هاي علمي *

   دوره كارشناسي ارشد داوطلبپايان نامه مرتبط با ) شده

خالصه و متن كامل مقاله يا مقاله هاي چاپ شده در / صفحه اول*

   پايان نامه مستخرج از) داخلي يا خارجي(كنفرانس هاي معتبر 

دوره كارشناسي ارشد داوطلب يا مرتبط با رشته مورد تقاضا به همراه 

  گواهي ارائه مقاله در كنفرانس توسط نويسنده 

برگزيدگان جشنواره، مسابقات بين المللي و المپيادهاي  مستندات*

  گواهي صادره از دبيرخانه يا مراجع ذي ربط(معتبر 

مرتبط با رشته گردآوري كتب /  ترجمه / مستندات مربوط به تاليف *

تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشر (تحصيلي 

  )مربوطه

در دانشنامه يا فرهنگ هاي توصيفي  مستندات مربوط به تاليف مدخل*

  )مختص دانشكده هنر و معماري(

مستندات مربوط به مشاركت در تدوين يا تنقيح قوانين و مقررات *

  )مختص دانشكده حقوق(

مستندات مربوط به تاثيرگذاري بر آراء قضايي با ارائه مستندات از *

  )مختص دانشكده حقوق(مراجع مربوط 

مراكز آموزش عالي با تاييد معاون آموزشي  گواهي سابقه تدريس در*

  موسسه/ دانشگاه

پروژه هاي تحقيقاتي اتمام يافته، داراي گواهي از / گواهي طرح ها*

  مراجع ذي صالح

  گواهي نمونه كشوري مرتبط با رشته تخصصي*

  مرتبط با رشته تخصصيكارشناسي  مدرك دوم *

  مدرك دوم كارشناسي ارشد مرتبط با رشته تخصصي*

تكميلي دوره هاي تحصيالت واهي رتبه اول تا سوم آزمون ورودي گ*

  كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل

مستندات برگزيدگان مسابقات دادگاه هاي مجازي در سطح ملي  و *

  )مختص دانشكده حقوق(بين المللي 
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در صورت بارگذاري، صرفا / اختياري
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  گواهي زبان انگليسي مورد تاييد دانشگاه مطابق با عناوين

بخش ح نكات  "9"آزمون هاي مندرج در جدول زبان مربوط به بند  

 مهم 

  

jpg 

كليه داوطلبان در صورت دارا بودن اين گواهي 

ملزم هستند تصوير آن را در سامانه بارگذاري 

فاقد حداقل نمره قابل قبول  چنانچهليكن، . نمايند

پذيرش، نسبت به  پس ازباشند ضروري است 

ارائه گواهي داراي حداقل نمره قابل قبول در مهلت 

م اقدابخش ح نكات مهم  "9"بند مقرر مندرج در 

  .نمايند

  

  :شرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه شامل موارد زير مي باشد *

  و باالتر  % 25جانبازان  •

  آزادگان  •
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 ) و باالتر% 25شهيد، جاويداالثر، آزاده، جانباز (همسر و فرزند  •

  جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه % 15جانباز با حداقل  •

حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق  31/6/67لغايت  31/6/59داوطلباني كه از تاريخ  •

عليه باطل حضور داشته اند با ارائه اصل گواهي مربوط از سپاه پاسداران انقالب اسالمي به تاريخ سال جاري، 

از سهميه ايثارگران  قابل دريافت از نواحي نگهداري پرونده سابقه جبهه يا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده

  زيقابل دريافت از اداره كل امور جهادگران وزارت جهاد كشاور

  مصاحبه علمي و اعالم نتايج  -د

سال  ماه ارديبهشت حداكثر تا پايانآزمون شفاهي  جلسهنتيجه بررسي اوليه درخواست داوطلبان و راه يافتگان به 

شناسه مي توانند با استفاده از اعالم خواهد شد و داوطلبان  دانشگاه )گلستان(سامانه جامع دانشگاهي از طريق  ،1397

  .وضعيت خود مطلع شونداز سامانه مذكور دريافت مي كنند از ي كه هنگام ثبت نامكاربري و رمز عبور

  اعالم  "تاييد" سامانه فوقنسخه الكترونيكي مدارك آنها در  بررسي داوطلباني كه وضعيتدر اين مرحله 

خود در مورد عالقه  انتخاب زمينه تحقيقاتيتكميل فرايند بررسي پذيرش و ضروري است نسبت به  ،ودشمي 

  . دريافت نمايند سامانه مذكوراقدام و گواهي مربوط به ثبت نام را از دانشگاه ) گلستان(جامع دانشگاهي  سامانه

ضروري  آزمون شفاهيدر روز برگزاري دانشگاه  )گلستان(سامانه جامع دانشگاهيارائه گواهي ثبت نام در : توجه

 سامانهدر  كه نسبت به تكميل فرايند بررسي پذيرش و انتخاب زمينه تحقيقاتي مورد عالقه خودو داوطلباني  است

 آزمون شفاهيمجاز به شركت در جلسه  باشندو گواهي ثبت نام الكترونيكي را دريافت نكرده  مذكور اقدام نكرده

  .نخواهند بود

  داوطلبان آزمون نيمه متمركز  جلسه آزمون شفاهيهمزمان با ترجيحا برگزيدگان علمي  ن شفاهيآزمو جلسه

  رشته هاي مختلف براساس  جلسه  اطالعيه دعوت بهبرگزار خواهد شد و  1397دوره هاي دكتري تخصصي سال 

اعالم خواهد  www.modares.ac.irبه نشاني ) بخش آموزش(وبگاه دانشگاه از طريق  خردادماه نيمه اولحداكثر تا 

و مراجعه نمايند و دانشگاه مسئوليتي براي شد و داوطلبان بايستي صرفا از اين طريق تاريخ مصاحبه خود را مشاهده 

به منزله انصراف وي از  آزمون شفاهياطالع رساني از طرق ديگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاري 

  .مقدور نخواهد بود برگزاري مجدد جلسهدرخواست پذيرش خواهد بود و امكان 

بخش (وبگاه دانشگاه طريق از  1397سال  مردادماه پاياننيز حداكثر تا  آزمون شفاهيو نتيجه نهايي بررسي پذيرش 

اعالم خواهد شد؛ لذا از داوطلبان دانشگاه ) گلستان(سامانه جامع دانشگاهي www.modares.ac.ir به نشاني) آموزش

  .درخواست مي شود اكيدا از مراجعه حضوري يا تماس تلفني در اين خصوص خودداري نمايند

ز زمان ثبت نام تا شايان ذكر است دانشگاه مسئوليتي براي اطالع رساني از طرق ديگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند ا

  .اعالم نتايج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پيگيري نمايند و از وضعيت درخواست خود مطلع شوند

  نكات مهم -  ح

درمان و آموزش  ،وزارت بهداشتصرفا از طريق در رشته هاي گروه علوم پزشكي پذيرش برگزيدگان علمي  -1

  .لذا امكان پذيرش داوطلبان اين رشته ها از طريق اين اطالعيه مقدور نيست .مذكور انجام مي شودپزشكي 

پژوهشي و مقاالت چاپ شده در كنفرانس ها در صورتي قابل امتيازدهي هستند  –كليه مقاالت داوطلبان اعم از علمي  -2

مقاالت علمي پژوهشي  .شندبا رشته مورد تقاضايا مرتبط با دوره كارشناسي ارشد داوطلب از پايان نامه مستخرج  كه

ضروري نيز مقاالت علمي ترويجي چاپ شده داوطلبان و  توسط استاد راهنماي اصلي داوطلب تاييد شده باشدبايستي 

  .است مرتبط با پايان نامه دوره كارشناسي ارشد آنان باشند
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چاپ شده باشند قابل ) و دانشگاه بهداشت ،فاقد اعتبار علمي از نظر وزارتين علوم(مقاالتي كه در مجالت ممنوعه -3

  .بررسي و امتيازدهي نيستند

مديريت پژوهشي و / بخش پژوهش(وبگاه دانشگاه از طريق معتبر و ممنوعه مجالت  انواع دسترسي به فهرست: توجه

  .امكانپذير است .irwww.modares.acبه نشاني ) لينك فهرست مجالت/ امور آزمايشگاه ها

رائه شده مرتبط با رشته تحصيلي داوطلب باشد مستندات ايا ترجمه كتاب بايستي  ، گردآوريدر صورت ارائه تاليف- 4

  .درغيراينصورت امتيازي به آن تعلق نمي گيرد

فقط مجاز به ارائه درخواست در يك رشته تحصيلي هستند و درصورت ارائه درخواست هاي متعدد  داوطلبان - 5

  .حذف خواهندشداوليه پذيرش ازفهرست داوطلبان واجد شرايط 

جلسه چنانچه در هر يك از رشته هاي اعالم شده، از طريق آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي داوطلبي به  - 6

به تعداد الزم داوطلب پذيرفته نشود از طريق برگزيدگان  آزمون شفاهيراه نيابد و يا پس از برگزاري  آزمون شفاهي

و ثبت نام داوطلبان در سيستم جامع دانشگاهي  علمي نيز در رشته هاي مورد نظر پذيرش دانشجو انجام نمي شود

  .قي براي آنان ايجاد نمي كنددانشگاه به منظور بررسي پذيرش و ارسال مدارك هيچ گونه ح) گلستان (

از  ،و موافقت گروه آموزشي ودانشگاه كه توسط دانشگاه تعيين مي شود ،كسب حدنصاب علمي الزم براي پذيرش -7

 پذيرش داوطلبان برگزيده علميشرايط اصلي پذيرش است و در صورت عدم كسب حد نصاب مذكور دانشگاه ملزم به 

  .باشد نمي

تين علوم و بهداشت و رطبق ضوابط وزا در مهلت مجاز دوره كارشناسي ارشد مربوطه(ر دانشجويان نيمسال آخ -8

از پايان نامه خود دفاع و فارغ التحصيل  1397 سال شهريورماه 31حداكثر تا در صورت پذيرش بايستي ) دانشگاه

  .؛ در غيراين صورت اسامي آنان از فهرست داوطلبان واجد شرايط پذيرش حذف خواهد شدشوند

، مدرك زبان انگليسي معتبر مورد در دانشگاه پذيرفته شدگان ملزم هستند در زمان ثبت نام و شروع دوره تحصيلي-9

  كليه  ثبت نام قطعي .ئه نماينداحداقل نمره قابل قبول مندرج در جدول زير را ار% 80تاييد دانشگاه با كسب 

مراجع ذي صالح مربوط، تاييد نهايي سازمان سنجش پذيرفته شدگان منوط به تاييد صالحيت عمومي آنان توسط 

تا پايان  مذكورارائه مدرك احراز حدنصاب مدرك زبان انگليسي معتبر با حداقل نمره قابل قبول و  و آموزش كشور

و در صورتي كه داوطلبي موفق به احراز حد نصاب مدرك زبان  مي باشد 1397-98نيمسال اول سال تحصيلي 

  .شودد، ثبت نام مشروط وي لغو و اخراج مي انگليسي معتبر نشو

  

  برگزيدگان علمي زمان شروع ثبت نام  سال قبل از 2حداكثر تا : تاريخ اعتبار آزمون

  )به بعد  2016 فوريه 4مطابق با  1394ماه  بهمن 15از (

 

 مدارك زبان معتبر 
TOEFL 
TMU 

MSRT 
(MCHE)  

IELTS 
Academic  

TOEFL 
IBT  

TOEFL 
Computer  

TOEFL PAPER 
TOLIMO 

براي  نمره قابل قبولحدنصاب 

  پذيرش قطعي
60  60  5  56  173  500  

حداقل نمره قابل قبول براي % 80

  پذيرش مشروط
48  48  4  45  138  400  

  

شدگان اين دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دكتري اشتغال به تحصيل خواهند داشت و مشمول كليه  پذيرفته -10

  .انضباطي دانشگاه خواهند بودمقررات آموزشي و 
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مدارك الزم مبني ) شروع به تحصيل(هاي دولتي هستند بايد براي ثبت نام  شدگاني كه در استخدام دستگاه پذيرفته -11

  .بر موافقت با تحصيل تمام وقت يا ماموريت تحصيلي را ارائه نمايند

  ادامه تحصيل قبول شدگان بدون پرداخت شهريه تحصيلي است و تغيير رشته يا انتقال افراد پذيرفته شده به ساير - 12

  .دانشگاه ها مجاز نيست

داراي هر يك از شرايط  داوطلبچنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه  -13

يا مغايرتي بين مدارك و مستندات ارائه شده داوطلب با اصل مدارك ورود به دوره دكتري مذكور در اين اطالعيه نبوده 

شود و مطابق  بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل او جلوگيري مي صادره از مراجع ذي ربط وجود داشته باشد،

  .مقررات با وي رفتار خواهد شد

به مدارك ناقص و درخواست داوطلباني كه واجد كليه شرايط الزامي پذيرش نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد و  - 14

توصيه مي شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطالعيه را به دقت  اكيداوجه پرداختي نيز قابل استرداد نيست؛ لذا 

  . ثبت نام نمايندمطالعه و در صورت اطمينان از احراز كليه شرايط 

  www.modares.ac.irبه نشاني ) بخش آموزش(وبگاه دانشگاه از طريق  صرفا زاطالعات تكميلي در صورت نيا - 15

اخبار و اطالعيه هاي مربوط را از وبگاه مذكور مالحظه و پيگيري  جخواهد شد و داوطلبان بايستي تا زمان اعالم نتاي

نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در به داوطلبان د و دانشگاه مسئوليتي در قبال اطالع رساني جداگانه نماين

  .موعدهايي كه اعالم خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقي مي شود

 اولدر نيمه توانيد  هاي علمي و تحقيقاتي آنان مي اين دانشگاه و اطالع از فعاليت براي آشنايي بيشتر با استادان- 16

در بخش  "اعضاي هيات علمي زمينه هاي تحقيقاتي"به وبگاه فارسي دانشگاه، زير شاخه آموزش، لينك  اسفندماه

شدگان با توافق استاد  پذيرفته) موضوع رساله دكتري(در هر حال زمينه تحقيقاتي . گزيده اخبار مراجعه نماييد

راهنما، گروه آموزشي و دانشگاه پس از پذيرش و ثبت نام آنان تعيين خواهد شد و انتخاب زمينه تحقيقاتي 

  . توسط داوطلبان حقي براي آنان ايجاد نمي كند

در صـورت ضـرورت صـرفا    . شرايط پذيرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح كافي برخوردار اسـت  -17

شـنبه الـي   (در ايام ثبت نام، در روزهـاي اداري و غيـر از تعطـيالت رسـمي      82883219و  82884153شماره تلفن هاي 
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  جدول رشته هاي داراي پذيرش دانشجو) و

  

 رشته دانشكده

 علوم انساني

 آب و هواشناسي

 آموزش زبان روسي

 آموزش زبان فرانسه

 دوران اسالمي - باستان شناسي 

 دوران تاريخي - باستان شناسي 

 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

 جغرافياي سياسي

 المللروابط بين 

 روانشناسي

 زبان و ادبيات فارسي

 ادبيات عرفاني -زبان و ادبيات فارسي 

 زبان وادبيات عربي

 ژئومورفولوژي

 انديشه هاي سياسي - علوم سياسي 

 مسائل ايران - علوم سياسي 

 زبانشناسي - علوم شناختي 

 علوم قرآن و حديث

 فلسفه و كالم اسالمي

 فيزيولوژي ورزشي

 مديريت ورزشي

 حقوق زن در اسالم - مطالعات زنان 

 مديريت و اقتصاد

 اقتصاد سالمت - اقتصاد 

 حسابداري

 سياستگذاري علم و فناوري

 اقتصاد بين الملل - علوم اقتصادي 

 مديريت بازاريابي - مديريت بازرگاني 

 رفتار سازماني - مديريت دولتي 

 سيستم هامديريت  - مديريت صنعتي 

 كسب و كار هوشمند - مديريت فناوري اطالعات 

 حقوق
 حقوق خصوصي

 حقوق كيفري و جرم شناسي
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 كشاورزي

 علوم علف هاي هرز - آگروتكنولوژي 

 فيزيولوژي گياهان زراعي - آگروتكنولوژي 

 بيماري شناسي گياهي

 بيوتكنولوژي كشاورزي

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي ترويج - ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 

 حشره شناسي كشاورزي

 ژنتيك و به نژادي گياهي

 تغذيه طيور - علوم دامي 

 ژنتيك و اصالح دام و طيور - علوم دامي 

 آبياري و زهكشي - علوم و مهندسي آب 

 سازه هاي آبي - علوم و مهندسي آب 

 منابع آب - علوم و مهندسي آب 

 اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني - باغباني علوم و مهندسي 

 فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني - علوم و مهندسي باغباني 

 فناوري مواد غذايي -علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 انرژي هاي تجديدپذير -مهندسي مكانيك بيوسيستم 

 برداشتفناوري پس از  -مهندسي مكانيك بيوسيستم 

 طراحي ماشين هاي كشاورزي - مهندسي مكانيك بيوسيستم

 منابع طبيعي و علوم دريايي

 جانوران دريايي - زيست شناسي دريا 

 حفاظت آب و خاك -علوم و مهندسي آبخيز 

 مديريت حوزه هاي آبخيز -علوم و مهندسي آبخيز 

 علوم زيستي جنگل - علوم و مهندسي جنگل 

 عمران و بهره برداري جنگل - جنگل  علوم و مهندسي

 تكثير و پرورش آبزيان -علوم و مهندسي شيالت 

 فرآوري محصوالت شيالتي -علوم و مهندسي شيالت 

 علوم و مهندسي محيط زيست

 صنايع سلولزي - مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي 

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت  - مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي 

 علوم پايه

 زمين شناسي مهندسي - زمين شناسي 

 تكتونيك - زمين شناسي 

 شيمي آلي - شيمي 

 شيمي تجزيه - شيمي 

 شيمي فيزيك - شيمي 

 شيمي معدني - شيمي 
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 اپتيك و ليزر - فيزيك 

 ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها - فيزيك 

 علوم زيستي

 بيوشيمي

 بيوفيزيك

 )نانو بيوتكنولوژي(ريز زيست فناوري 

 سيستماتيك - زيست شناسي گياهي 

 فيزيولوژي - زيست شناسي گياهي 

 ژنتيك مولكولي

 علوم رياضي

 آمار

 تحقيق در عمليات - رياضي كاربردي 

 آناليز - رياضي محض 

 جبر - رياضي محض 

 )توپولوژي(هندسه  - رياضي محض 

 فني و مهندسي

 نانو مواد - نانو فناوري 

 مهندسي متالورژي و مواد

 سراميك - مهندسي متالورژي و مواد 

 فرآوري مواد معدني - مهندسي معدن 

 مكانيك سنگ - مهندسي معدن 

 مهندسي برق و كامپيوتر

 الكترونيك - مهندسي برق 

 قدرت - مهندسي برق 

 كنترل - مهندسي برق 

 )سيستم(مخابرات  - مهندسي برق 

 )ميدان و امواج(مخابرات  - مهندسي برق 

 بيوالكتريك - مهندسي پزشكي 

 نرم افزار -مهندسي كامپيوتر 

 مهندسي شيمي

 مهندسي پليمر

 مهندسي شيمي

 بيوتكنولوژي - مهندسي شيمي 

 مهندسي عمران و محيط زيست

 حمل و نقل - مهندسي عمران 

 ژئوتكنيك - مهندسي عمران 

 سازه - مهندسي عمران 

 مهندسي زلزله - مهندسي عمران 

 مهندسي محيط زيست - مهندسي عمران 

 مهندسي و مديريت منابع آب - مهندسي عمران 
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 مهندسي مكانيك

 تبديل انرژي - مهندسي مكانيك 

 ساخت و توليد - مهندسي مكانيك 

 )زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات(طراحي كاربردي  - مهندسي مكانيك 

 )زمينه مكانيك جامدات(طراحي كاربردي  - مهندسي مكانيك 

 آئروديناميك - مهندسي هوا فضا 

 ديناميك پرواز و كنترل - مهندسي هوا فضا 

 سازه هاي هوايي - مهندسي هوا فضا 

 مهندسي صنايع و سيستم ها

 مهندسي صنايع

 مديريت سيستمهاي اطالعاتي - مهندسي فناوري اطالعات 

 هنر

 پژوهش هنر

 شهرسازي

  هنرهاي اسالمي زمينه نقاشي ايراني

 معماري

 معماري منظر

  




