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  "2اطالعیه شماره" 

سامانه ) "مدد"سامانه  دکتری در دستورالعمل ثبت نام برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز
 دانشگاه پیام نور 9911سال  (مصاحبه دوره دکتری

با توجه به اعالم اسامی معرفی شدگان مصاحبه آزمون دوره دکتری  ،ضمن  عرض تبریک و آرزوی توفیق
و دستور ریاست عالی دانشگاه مبنی بر تحقق نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا و رعایت  9911تخصصی سال  

حفظ سالمتی داوطلبان، مرحله دوم )ارزشیابی علمی( آزمون فوق بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد . لذا 
با تاکید بر انجام بهینه مصاحبه علمی به و  "مدد"ش و آزمون دانشگاه با راه اندازی سامانه مرکز سنج

صورت برخط، اقدام به برگزاری جلسات مصاحبه مجازی با حضور متقاضیان محترم دوره دکتری و اعضای 
 مصاحبه کننده، می نماید.

ضمن مطالعه دقیق و مجدد دفترچه الزم است دانشگاه این دوره دکتری در معرفی شدگان به مصاحبه 
و همچنین  9911) نیمه متمرکز( سال  Ph.Dراهنمای عملی انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری 

 جهت 4/7/11 جمعه لغایت 93/6/11شنبه مورخ  یکروز از  و دستورالعمل های این دانشگاه  ها اطالعیه
به آدرس اینترنتی این دانشگاه  مدد-دوره دکتری مصاحبه سامانهبه ثبت نام 

http://madad.pnu.ac.ir   کمیل و ارسال مدارک اقدام نمایندو نسبت به ت مراجعه نموده: 

و نام کاربری  کد ملی به عنوان با استفاده از ،ورود به سامانه مصاحبه باید باطلبان گرامی ودا -9

 اقدام نمایند . خود نسبت به  بارگذاری مدارک کلمه عبوربه عنوان   داوطلبی شماره

 هزینه ریال 333/133 مبلغ واریز به نسبت پرداخت درگاه انتخاب با است ضروری داوطلبان -2
 .ایندنم اقدام مصاحبه

-داوطلبان محترمی که بیش از یک رشته سازمان سنجش، 21494بخشنامه  9مطابق با بند تبصره: 
جداگانه ای برای آنها تعریف شده است، را انتخاب نموده اند، محل که جلسات مصاحبه -گرایش

برای هر انتخاب، باید در سامانه مدد نسبت به پرداخت هزینه مصاحبه اقدام نموده، در غیر اینصورت 
 هاد شد که انتخاب و ثبت نام را در آننمحلهایی دعوت به مصاحبه خواه-گرایش-تنها در رشته

 د.نتکمیل کرده باش

برای ارسال  رمت و یا حجم پیشنهادی، به موارد قید شده از قبیل فمدارک ام بارگذاریدر هنگ  -9
 . دقت الزم بعمل آید ،مدارک

 

https://saednews.com


2 

 

 اعالم می شود: ذیل به شرحدر سامانه قابل بارگذاری است، مدارک مورد نیاز که تصاویر  -4

 (  .)در صورت داشتن توضیحات ارسال صفحه توضیحات الزامی استشناسنامه صفحه اول  -

 کارت ملی  -

با قید معدل )دارندگان و یا دکترای حرفه ای مدارک تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد  -
ریز نمرات  یا "قید معدل"پیوسته ملزم به ارائه مدرک کاردانی و کارشناسی  با مدارک کارشناسی نا

 دارای معدل می باشند.(

ل ریز نمرات یا گواهی معدل ارائه اص ،معدل باشددر صورتیکه مدارک تحصیلی فاقد : یک تبصره
درغیر اینصورت امتیاز مدرک  ؛مهر محل تحصیل یا گواهی جهت تائید معدل الزامی است به  ممهور

 تحصیلی قابل محاسبه نمی باشد. 
با توجه به شرایط خاص کشور ناشی از انتشار ویروس کورونا و تغییر زمان آزمونها، تاریخ تبصره دو: 

، آخرین نیمسال خود را 9919-9911ش آموختگی دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی دان
می گذرانند، بر اساس تشخیص و تایید آموزش دانشگاه استثنائا برای همین نیمسال تحصیلی از 

تغییر می یابد و این دانشجویان می توانند به جای بارگذاری مدرک کارشناسی  93/7/11به  99/6/11
 .د خود، این گواهی را ارسال نمایندارش

 ویژه برادران  و یا گواهی وضعیت نظام وظیفه عمومی کارت پایان خدمت -

بر اساس مفاد مندرج در بند مرتبط با سهمیه دفترچه راهنمای ثبت  مدارک ایثارگری و رزمندگان ) -
 (11نام و انتخاب رشته آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 

موافقت نامه محل خدمت برای ادامه تحصیل در دوره دکتری مخصوص متقاضیان و حکم کارگزینی  -
  .استفاده از سهمیه مربیان

راهنمای عملی انتخاب  93صفحه بر اساس مفاد مندرج در استفاده از سهمیه مربیان  :یک تبصره
 قطعیو رسمی  آزمایشی  اعضاء محترم علمی رسمیمختص ، 9911سال  (2رشته )دفترچه شماره 

 . می باشد تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

مربیان دانشگاه آزاد اسالمی تنها با معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات : دو تبصره
 ن سهمیه را دارا می باشند . یامکان بهره مندی از ا آزاد اسالمی علمی دانشگاه

         مربیان(گواهی استمرار همکاری )مخصوص استفاده از سهمیه  -

 پرسنلی جدید عکس  -

، صفحه مربوط به شناسنامه  پایان نامه کارشناسی ارشد صفحه مشخصات مدارک پژوهشی اعم از -
 شده. چاپ مقاله یا کتاب

 مانند:در صورت وجود، سال(  2انگلیسی ) با اعتبار حداقل مدارک مربوط به آزمونهای زبان  -
(MSRT), (ETPNU), (MCHE), (IELTS), (TOEFL PBT),   

 (TOEFL IBT), (TOEFL CBT) and (TOLIMO) 
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با توجه به شرایط خاص و زمان محدود برای انجام مصاحبه اکیدا توصیه میگردد داوطلبان گرامی  -5
در جلسه الکترونیکی را  مرکز مجری آمادگی الزم برای شرکتشده از طرف اعالم در روز و ساعت 

 جلوگیری بعمل آید. های بعدی مصاحبه  تالقی باتا از  داشته باشند 

از اتصال و امکان  مصاحبه با ورود به سامانه ساعت قبل از شروع جلسهداوطلب الزم است یک  -6
با کارشناس مربوطه در مرکز دسترسی به سیستم اطمینان حاصل کرده و در صورت بروز مشکل 

 رد. الزم صورت پذی یند تا نسبت به رفع اشکال اقدامنماتماس حاصل 

به  داشته باشند،مدارکی از داوطلب  نیاز به ارائهاز آنجائیکه در زمان مصاحبه ممکن است اساتید  -7
 همراه داشتن کلیه مدارک پژوهشی و آموزشی در زمان مصاحبه الزامی است. 

باید نسبت به  و واریز هزینه مصاحبه، داوطلبانثبت نام در پایان پس از بررسی دقیق مراحل  -9
توصیه می شود  اطالعات اطمینان حاصل نموده و کد پیگیری را دریافت نمایند.پایان ثبت 

    مایید.قدام فرا خود نام ثبت تائیدنسبت به چاپ یا ذخیره این کد برای 

 از صرفا مقرر روز در و بوده مصاحبه سامانه در نام ثبت به منوط داوطلب پذیرش شود می یادآور
 و کد پیگیری را اخذ نموده باشند. بارگذاری را خود مدارک که آمد خواهد بعمل مصاحبه افرادی

 

 9911مجری دوره دکتری دانشگاه پیام نور سال شماره تماس مراکز 

 شماره نمابر شماره تماس  آدرس دانشگاه
 35344089-076 88-35344081-076 دانشگاه پیام نور قشم

 34777927-041 34777927-041 دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

 38683001-051 38683900-051 دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

   32735571-034 دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

 36222244-071 36222244-071 دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

 33443895-024 33464930-024 دانشگاه پیام نور مرکز زنجان

 دانشگاه پیام نور مرکز  تهران جنوب 
021-88941858 021-88940009 

 دانشگاه پیام نور مرکز  تهران شرق
021-77318581 ( ,  751داخلی 

771) 021-77312716 

 دانشگاه پیام نور مرکز  تهران شمال

021-84234370 021-22484833 
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 32228110-035 14-32220011-035 دانشگاه پیام نور مرکز اردکان 

 دانشگاه پیام نور مرکز  آران و بیدگل 
031-54752657-9 

031-54752200 

 33521802-021 33521022-021 دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

 22808494-021 22806564-021 مرکز تحصیالت تکمیلی پیام نور 

 33559489-077 33543413-077 دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر 

 با آرزوی موفقیت روز افزون                                                                                     

 مرکز سنجش و آزمون                                                                                          
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