
  سال   اول  نیمسال   براي   (Ph.D)تخصصي    دكتري  دورة  آزمون  بدون  پذيرش  آگهي

 1401-1402تحصیلي 

  و   18/04/1393  مورخ  27676/21  شماره  نامه  آئین  اساس   بر  آذربايجان  مدنی  شهید   دانشگاه 

  06/1394/ 23  مورخ   21/ 121707  شماره  و  12/1393/ 16  مورخ   21/ 237200  شماره  هایابالغیه

  سالتحصیلی   برای   درخشان   استعدادهای  شرايط   حائزين  از   فناوری  و   تحقیقات  علوم،  وزارت

 پذيرد. می دانشجو  ذيل   شرايط  با 1401-1402

 لیست رشته ها و گرایشها: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرايش  رشته  عنوان رديف 

 شیمی 1

 آلی شیمی

 تجزيه  شیمی

 معدنی  شیمی

 فیزيک شیمی

 فیزيک 2

 لیزر  و اپتیک
 میدانها  نظريه و بنیادی ذرات

 پالسما  فیزيک
 چگال  ماده  فیزيک
 شناسی  کیهان  و گرانش

 کاربردی رياضی 3
 عددی  آنالیز

 عملیات در تحقیق

 محض  رياضی 4

 ( توپولوژی) هندسه

 جبر 

 آنالیز

 ترکیبیات و گراف 

 قدرت  -برق مهندسی برق مهندسی 5

 کشاورزی  بیوتکنولوژی کشاورزی  بیوتکنولوژی 6

 فیزيولوژی   گیاهی شناسی زيست شناسی زيست 7

  فلسفه و کالم اسالمی  8

  روانشناسی عمومی  9



 :نام ثبت شرايط

 .باشد  نگذشته ارشد  کارشناسی مقطع در  دانشجو   تحصیل از فراغت تاريخ  از سال دو   از بیش .1

  جدول   با   مطابق  مصاحبه  و   پژوهشی  آموزشی،   های  فعالیت   از   امتیاز  60  حداقل  کسب .2

 .ارزشیابی

  سازمان  آزمون   طريق   از   نفر   يک   حداقل  پذيرش   به   منوط  شده   مصاحبه  داوطلبان  نهايی  پذيرش  .3

  طريق   از  دانشجو  پذيرش   عدم  صورت در  و   باشد می  تقاضا  مورد  رشته  در کشور   سنجش آموزش 

 .بود نخواهد  پذير امکان  نیز درخشان استعدادهای طريق پذيرش از آزمون، 

 

 :علمي هاي فعالیت يا مقاالت ارائه نحوه 

  دارای   يا  شود   چاپ  بايد   و  گرفته  قرار  ارزيابی  مورد  1  شماره  جدول  طبق  شده   ارائه  مقاالت .1

 .  باشد  تحصیلی  رشته يا نامه پايان با مرتبط  و  بوده  چاپ گواهی پذيرش 

 .باشد   می  مقاله شرط  و  قید  بدون  مقاله، پذيرش   پذيرش  از منظور  :تبصره 

 .باشد  ايران صنعتی و  علمی پژوهشهای سازمان تايید  مورد  بايد  اختراع  ثبت  هرگونه  .2

  تايید  بايد   (سینا  ابن   و   رازی   ،   فارابی  ،   خوارزمی )  معتبر   علمی  های  جشنواره   برگزيدگان .3

 .نمايند   ارائه و   کسب را  دبیرخانه جشنواره

 .نمايند  ارائه  و  کسب  را المپیاد  دبیرخانه  تايید  بايد  دانشجويی  علمی  المپیادهای برگزيدگان .4

 

 : مهم نکات

بدون    پذيرش   تسهیالت   از   توانند   می   تحصیل  از   فراغت  از   پس  سال  2  تا  حداکثر  آموختگان  دانش .1

  فراغت  تاريخ  باشند،  داشته   توجه   داوطلبان  لذا  ،   شوند   برخوردار  دکتری  دوره  به  ورود  برای  آزمون

 .  باشد  01/10/98از  پس است ايشان الزم  از تحصیل

  با  مرتبط   تحصیلی  های   رشته  يا  تحصیلی  رشته  همان  در   نامه  آيین  اين  مشمول  افراد  پذيرش  .2

تحصیلی   منتخب   کمیته  تايید   و   دانشکده  تشخیص  به   ،  متقاضی  ارشد   کارشناسی  دوره   رشته 

 .است پذير امکان دانشگاه تحصیالت تکمیلی 



  الزم،   دقت   شود با   می   توصیه   داوطلبان   به   لذا  شد   نخواهد   مسترد   عنوان  هیچ  به   داوطلبان   مدارک .3

 .نمايند  فراخوان اقدام به  نسبت  مربوط،  شرايط  بودن دارا  صورت  در  فقط  و  مطالعه  را آگهی   مفاد

مستندات    و   تألیفات  کتب،  مقاالت،   کلیه   اصل   نسخه   نیز   و   نامه   پايان  از   نسخه   يک   داشتن  همراه .4

 .است الزامی  مصاحبه   زمان در  داوطلب  اجرايی  و  پژوهشی آموزشی، های  فعالیت ساير

  پذيرش   به  ملزم   و  بوده  برخوردار  الزم  اختیارات   از  داوطلبان  تقاضای  قبول  يا  رد  در  دانشگاه .5

 .بود  نخواهد  خود  دکتری  دوره  تکمیل ظرفیت 

 .شد  نخواهد  داده اثر ترتیب ناقص  مدارک به .6

شیراز،  شهید   اصفهان،  تهران،  دانشگاههای  آموختگان  دانش   کارشناسی  معدل .7   صنعتی   بهشتی، 

  تبريز،  مشهد، فردوسی صنعت، و  علم  طباطبايی، عالمه شريف،  صنعتی اصفهان، امیرکبیر، صنعتی 

آذربايجان  مدنی   شد   خواهد   محاسبه   06/1  ضريب   اعمال  با  طوسی   نصیرالدين  خواجه  و   شهید 

  دانش  کارشناسی  کل   معدل .  باشد(  16  مساوی   يا  باالتر   بايد   06/1  ضربدر  کارشناسی  کل   )معدل

  16  مساوی  يا   باالتر  بايد   مربوطه   نامه   آئین  طبق   ضريب  اعمال   بدون  دانشگاهها  ساير   آموختگان

آموختگان  ارشد   کارشناسی  معدل  حداقل.  باشد    احتساب  )بدون  17  بايد   دانشگاهها  همه  دانش 

 .باشد  نامه( پايان نمره

 

 :نیاز مورد مدارک

 ، آزمون  بدون پذيرش  درخواست شده  تکمیل فرم   .1

 ،ملی  کارت  و  شناسنامه تصوير  .2

 کارشناسی  دوره  در  شده  تايید   ريزنمرات  تصوير   با  همراه  ارشد   کارشناسی  معدل   و  رتبه  گواهی .3

 ،ارشد 

 ،کارشناسی دوره  در  شده تايید  ريزنمرات تصوير با همراه  کارشناسی معدل  و  رتبه  گواهی .4

 کارشناسی  نامه   پايان  بر   مبتنی   خارجی  و   داخلی   پژوهشی   علمی   مجالت  در   شده   چاپ  مقاالت .5

 ،ارشد 

  باشند   نرسیده  چاپ  به   تقاضا  زمان   در   که   مقاالتی   از   دسته   آن   برای  مقاله   چاپ   پذيرش   گواهی  .6

 ، شود ضمیمه  نیز  مقاله  نسخه کامل



 ،داوطلب  پژوهشی های فعالیت  و  کتب  ، تألیفات  کلیه   ، ها کنفرانس  در  شده ارائه  مقاالت .7

 ،ارشد  کارشناسی  مقطع در  المپیادی  دانشجويان   برای دانشجويی المپیاد دبیرخانه  از نامه  معرفی  .8

 ، (سینا ابن و  رازی ، فارابی  ،  خوارزمی) معتبر های  جشنواره دبیرخانه  از نامه  معرفی  .9

 ، شود ضمیمه  مدارک پژوهشی  دستاوردهای ساير و  مقاله  انتشار صورت  در .10

 ،ارشد  کارشناسی  و کارشناسی  های دوره  نمرات  ريز و  مدارک  تصوير  .11

 .ارشد  کارشناسی دوره   نامه پايان چکیده تصوير  .12

  ايجاد   داوطلب  برای   حقی  هیچگونه   مصاحبه  به   دعوت   و  پرونده   تشکیل  است  بديهی تبصره:

 .نمود  نخواهد 

 

  :مدراک ارسال و نام ثبت

 .باشد  می 1400/ 25/12تاريخ  تا  حداکثر نام  ثبت مهلت

 پذيرفت.  خواهد  انجام  /http://hed.azaruniv.ac.irسايت  طريق از  مدارک ارسال

 

 :مهم توضیحات

  مراجعه  دانشگاه  سايت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  نامی  ثبت  های  فرم  دريافت  جهت  گرامی  داوطلبان

 .فرمايید 

  براساس   دکتری  دوره  در  تحصیل  ادامه   متقاضی  داوطلبان  آموزشی   و  پژوهشی  علمی،  سوابق  ارزشیابی

شماره  ريزی   دفتر   12/93/ 16مورخ    237200/21  نامه    محترم   معاون   تأيید   و  عالی  آموزش   برنامه 

  دانشجو   پذيرنده  مؤسسات  و  دانشگاهها  که   باشد می زير شرح  به   بخش   سه شامل  متبوع وزارت آموزشی

 نمايد.  ارزشیابی را داوطلبان   تحصیلی سوابق زير وضعیت  جداول با  مطابق دقیقا   بايست می

 ( 1 جدول  با )مطابق  امتیاز  40 حداکثر  با پژوهشی -الف

 ( 2  جدول با )مطابق  امتیاز 30 حداکثر  با آموزشی -ب

 ( 3  جدول با )مطابق  امتیاز 30  حداکثر با مصاحبه   -ج

http://hed.azaruniv.ac.ir/


 : پژوهشي امتیاز  -الف

  (امتیاز 40 )حداکثر  پژوهشی امتیازات محاسبه  نحوه -1 جدول

 

 

 .نمايد  کسب را  7 امتیاز حداقل  2  رديف های فعالیت از  بايد  دانشجو :1 تبصره 

  )در   مشاور  استاد  و   راهنما  استاد  صرفا    همراه   به   دانشجو   نام  آنها  در  که   مقاالتی   برای  :2  تبصره 

باشد   قید   وجود(   صورت   امتیاز   موارد  ساير  در   و   شود می  تلقی  اول   نفر   عنوان  به   دانشجو  شده 

 شد. خواهد  ارتقا محاسبه آيین نامۀ  مطابق اسامی، ترتیب براساس  دانشجو

 

 

 

 

 



 :آموزشي امتیاز -ب

 امتیاز( 30 )حداکثر  آموزشی  امتیازات محاسبه  نحوه -2 جدول

 

 : مصاحبه امتیاز -ج

  (Ph.D)  دکتری  آزمون   اوّل   مرحله   شدگان  پذيرفته   مصاحبه   امتیاز  محاسبه   نحوه   -3  جدول

  امتیاز 30 حداکثر

 



 :زبان مدرک امتیاز -د

  انگلیسی زبان  المللی بین  و  ملی های  آزمون نمرات همترازی  -4 جدول

 

 

  تأيید   فرم   ارسال   با  میتوانند   هادانشگاه  فعلی   ارشد   کارشناسی   آخر  سال   دانشجويان  :1  تبصره 

 نمايند. نام  ثبت انتهای آگهی  شده

  تحصیل   ادامه  برای  تقاضا  مورد   رشته  با  بايد   ارشد   کارشناسی  دوره  تحصیلی   رشته  :2  تبصره 

 باشد. مرتبط 

  علوم،   وزارت  مقررات  مطابق   مرد،  داوطلبین  برای   وظیفه   نظام  خدمت  قانونی   منع  عدم  :3  تبصره 

  فناوری  و  تحقیقات

 .شد  نخواهد  مسترد  عنوان  هیچ به  داوطلب  ارسالی مدارک  :تذكر

  از   يک  هر  واجد   داوطلب   که   گردد   مشخص  تحصیل   و  نام  ثبت   مراحل  از   يک   هر   در  چنانچه

بالفاصله  الذکر  فوق  شرايط    و   آمده   عمل  به   جلوگیری  وی   تحصیل  ادامه  يا  و   نام   ثبت  از  نبوده، 

 شد. خواهد  رفتار مقررات طبق

 شد. خواهد  اعالم  دانشگاه سايت وب  طريق از  مصاحبه به دعوت  برای شرايط  واجد   افراد اسامی  

  قرار   بررسی  مورد   دانشگاه  درخشان   استعدادهای  اداره   توسط   وصول،   از   پس   داوطلبین   مدارک

 . شد  خواهند  معرفی   مربوطه گروه   به مصاحبه جهت الزم داشتن شرايط  صورت  در و  گرفته

 



 

  

 


