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 سمه تعالیب

 دانشگاه تربيت مدرس 2شماره اطالعيه    

  1400مرحله دوم آزمون ورودی دوره دکتری سال برگزاری در خصوص 

 (سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی ارزیابی)
 (25/03/1400)تاریخ انتشار:  

 

 مصاحبه علمی( آزمون و و شرکت در مرحله دوم )بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی ثبت نامبرای  محترم داوطلبان

 و با اطالع کامل از شرایط و ضوابط مطالب این اطالعيه را با دقت مطالعه کردههای دکتری این دانشگاه ضروری است نیمه متمرکز دوره 

الکترونیکی، بارگذاری مدارک  ثبت نامنسبت به  ،لب جدول زمان بندیسپس در قاتهیه و آماده سازی مدارک الزم اقدام و نسبت به  دانشگاه،

  اقدام نمایند.نام  و دریافت گواهی انجام ثبت

الزم است که  انجام خواهد شد صورت غيرحضوری، مرحله دوم آزمون دکتری به 19با توجه به شرایط خاص جامعه به دلیل شیوع کووید 

ماه سال خرداد 31الی  17در بازه زمانی ، جلسات غیرحضوری )مجازی( مصاحبهدر ریزی کامل برای شرکت داوطلبان آمادگی و برنامه

از  خردادماه 11متعاقبا  )آدرس فضای مجازی( و نحوه برگزاری)ترتیب الفبایی تماس با داوطلب( جزئیات زمانی  را فراهم نمایند. 1400

 در بخش آموزش وبگاه دانشگاه تربیت مدرس منتشر خواهد شد.  3شماره  طریق اطالعیه

ولین ئبا مس برقراری ارتباط آزمایشینسبت به  اعالم خواهد شد، 3شماره  اطالعیهکه در بر اساس جدول زمانی داوطلبان الزم است 

داوطلبان  شودتوصیه میهمچنین حاصل نمایند.  اقدام نموده و از امکان ورود خود در روز برگزاری مصاحبه علمی اطمینانمربوط دانشکده ها 

( و خط اینترنتی قوی ای دارای دوربین، اسپیکر و میکروفون)شامل سیستم رایانهتماس مجازی امکانات مورد نیاز حتما  در روز مصاحبه

  د.نپرسرعت در اختیار داشته باش

و نسخه کامل کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری تاکید می شود داوطلب کلیه مدارک شناسایی )کارت ملی و شناسنامه( 

شده در سیستم جامع دانشگاهی )گلستان( را در روز برگزاری مصاحبه در دسترس خود داشته باشد تا در صورت درخواست هیات مصاحبه 

 کننده به ایمیل ایشان ارسال نمایند.

 شرایط و ضوابط پذیرش  (1

و ضوابط و توضیحات  شود. لذا، احراز کلیه شرایطصرفا براساس اطالعات و مدارک خوداظهاری آنان انجام میشرکت داوطلبان در این مرحله 

های بعدی این دانشگاه آزمون نیمه متمرکز دکتری سازمان سنجش و مندرجات این اطالعیه و اطالعیه 2و  1مذکور در دفترچه شماره 

واجد شرایط و ضوابط نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطالعات و اصالت مدارک وی وجود داشته چنانچه داوطلبی . برای داوطلبان الزامی است

قبولی وی ملغی  ،تحصیلیا ای از پذیرش و در هر مرحله ،در صورت قبولیحتی است و برعهده داوطلب آن  ناشی از عواقب یتمسئول ،باشد

 شود. خاتمه داده میایشان به تحصیل و 

  و مهلت ارائه آن توسط پذیرفته شدگان مدرک زبان معتبر (1-1

طبق جدول زیر و  حداقل نمره قابل قبولمعتبر با  حدنصاب زبان انگليسیاحراز  مشروط بهدوره دکتری پذیرفته شدگان  ثبت نام

قبل از برگزاری ارزیابی تا  شود،می ثبت نامبه صورت مشروط که  ،در صورتی که فرد پذیرفته شدهشایان ذکر است است.  به دانشگاه ارائه آن

 شود.اخراج میدر هر مرحله از تحصيل مشروط وی لغو و  ثبت نامموفق به احراز حد نصاب نشود،  جامع
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  های تحقيقاتی انتخاب زمينه (2-1

 توانند به لینکهای علمی و تحقیقاتی آنان میبرای آشنایی بیشتر با استادان این دانشگاه و اطالع از فعالیتداوطلبان 

و زمینه تحقیقاتی مورد عالقه خود را هنگام که در ذیل این اطالعیه قرار دارد مراجعه نمایند  "های تحقیقاتی اعضای هیات علمیزمینه"

در سامانه گلستان در قسمت مربوط تعیین و انتخاب نمایند. در هر حال زمینه تحقیقاتی )موضوع رساله دکتری(  ثبت نامانجام فرایند 

هد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی آنان تعیین خوا ثبت نامشدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و پذیرفته

 کند. توسط داوطلبان حقی در این خصوص برای آنان ایجاد نمی

 

  سهميه مربی (3-1

 12/06/1399مورخ  26398براساس نامه شماره  موظف به ارائه گواهی )های( معتبر در این خصوص هستند. ،داوطلبان دارای سهمیه مربی

سازمان سنجش آموزش کشور، مربیان دانشگاه آزاد اسالمی تنها با معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات علمی آن دانشگاه 

ارت علوم، تحقیقات و فناوری الزم به توضیح است منحصرا مربیانی که واجد شرایط و ضوابط وز می توانند از این سهمیه برخوردار شوند.

خواهند بود. پذیرش آن دسته  ”.Ph.D“ و سازمان سنجش آموزش کشور باشند، مجاز به استفاده از سهمیه مربی در آزمون ورودی دکتری

ی مصوب شوند، مشروط به موافقت دانشگاه محل خدمت و پرداخت هزینه تحصیلاز دانشجویانی که با استفاده از سهمیه مربی پذیرفته می

یک سال پس  %25آن در ابتدای تحصیل،  %50باشد، که هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس حسب رشته/گرایش مربوط به شرح ذیل می

 شود.باقیمانده دو سال پس از شروع تحصیل، اخذ می %25از شروع تحصیل و 

 ریال )یک میلیارد و سه  1003327850مبلغ  نه تحصیلیهزی های علوم انسانی، مدیریت واقتصاد و حقوقهای دانشکدهبرای رشته/گرایش

های علوم پایه، علوم ریاضی، علوم زیستی، ها )دانشکدهمیلیون و سی صد بیست و هفت هزار و هشت صد و پنجاه( و در سایر رشته/گرایش

ع، مهندسی مکانیک، فنی و مهندسی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی صنای

ریال )یک میلیارد و دویست و بیست و شش 1226288125مبلغ  هزینه تحصیلی کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی، هنر و معماری

 میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و صد و بیست و پنج( است.

نیمسال به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت  8نیمسال تحصیلی است و شهریه مازاد بر 8شهریه های فوق برای تبصره:

خواهد شد. درضمن میزان شهریه دروس جبرانی، مردودی، حذف اضطراری و نظایر آن براساس شهریه دروس تک درس و به صورت جداگانه 

 شود.محاسبه و دریافت می

در هستند. در غیر اینصورت، « مربی»مالی به شرح فوق و ارائه مدارک ذیل مجاز به استفاده از سهمیه  داوطلبان در صورت قبول تعهدات

 شود:هر مرحله ای از پذیرش/تحصیل که باشند به تحصیل آنان خاتمه داده می

 جدول زبان انگليسی معتبر مورد تایيد دانشگاه ویژه پذیرفته شدگان نهایی آزمون نيمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی

 
  ارزیابی تخصصی -سال قبل از شروع ثبت نام در مرحله دوم 2ها: حداکثر تاریخ اعتبار آزمون

 ارزیابی تخصصی( -سال تا قبل از شروع ثبت نام در مرحله دوم 4، حداکثر IELTSو   TOEFL)درخصوص آزمون های

TOEFL IBT TOLIMO 
IELTS 

Academic 
MHLE  MSRT 

T.M.U. 
EXAM 

آزمون زبان *

دانشگاه های سطح 

 یک

مدرک زبان 

 معتبر

60 500 5/5 50 60 50 50 
حداقل نمره 

 قابل قبول

 :یدانشگاه ها *
علم و  ،ییعالمه طباطبا ف،یشر ی، صنعتیطوس نیالد رینص خواجه ر،یرکبیاصفهان، ام ی، صنعت رازی، شیبهشت دی، تهران، شهزیتبر اصفهان،

 هنر اصهان، هنر تهران ز،یتبر ی، هنر اسالممشهد یصنعت، فردوس
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 ذیل اطالعیه(؛ 2)فرم شماره « مربی»تایید شده مخصوص استفاده از سهمیه  فرم 

  آزمایشی ممهور توسط هیأت ممیزه مرکزی یا هیأت ممیزه منصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اولین حکم استخدام رسمی

 در دانشگاه یامؤسسه آموزش عالی ذیربط؛

 آخرین حکم استخدامی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ذیربط 

  و فناوری.تائیدیه صالحیت عمومی داوطلب، صادره از هیات مرکزی گزینش استاد وزارت علوم، تحقیقات 

 معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی )ویژه مربیان دانشگاه آزاد اسالمی(

 و پردیس دانشگاهی نوبت دومهای  دوره (4-1

 تواناییلذا مقتضی است داوطلبانی که  ،است پیوستول اجدبه شرح  گرایش مشروط به پرداخت شهریه در هر رشتهپذیرش این داوطلبان  

 .نمایند و شرکت در مصاحبه خودداری ثبت نامدارند از را نپرداخت شهریه 

 

و شرکت در مرحله ارزیابی تخصصی دانشگاه فرم مخصوص تعهد پرداخت  ثبت نامها ملزم هستند برای داوطلبان این دوره :1نکته مهم

 ثبت نامبارگذاری نمایند، در غیر این صورت مجاز به  ثبت ناماین اطالعیه( را تکمیل و هنگام  زیر 1شهریه / هزینه تحصیل )فرم شماره 

 برای شرکت در مرحله دوم در کدرشته محل های دوره های نوبت دوم و پردیس دانشگاهی نخواهند بود. 
 

 وجه مسترد نخواهد شد. مبالغ شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو در هر مقطع زمانی به هیچ  :2نکته مهم

 

 شرایط ویژه داوطلبان رشته گرایش های جامعه شناسی (5-1

فرآیند ارزیابی تخصصی پذیرش "ضمن انجام کلیه فرآیندهای عمومی مندرج در این اطالعیه، الزم است داوطلبان رشته جامعه شناسی 

 :به شرح ذیل انجام دهندرا  "دوره دکتری گروه جامعه شناسی

محوری دانشکده علوم انسانی، به منظور بهبود فرایند ارزیابی تخصصی پذیرش دانشجویان دکتری و با تخصص در چارچوب سیاست

نامه آزمون ورودی شناسی، منطبق با ضوابط و آئینسازی دوره تحصیلی درگروه جامعهزمان آموزش و پژوهش و کوتاههدف آغاز هم

شناسی دانشگاه پذیرش دانشجو درمقطع دکتری درگروه جامعه گروه جامعه شناسی برای، برنامه پژوهشی استادان 1/2/1394دکتری مصوب 

 ، به شرح اعالم می شود.1400درسال تحصیلی  تربیت مدرس

. چالش 6. بنیادگرایی 5 تغییرات دینداری در ایران. 4 شناسی روشنفکری در ایرانجامعه.3ی دین و دموکراس .2 دین. آینده 1. دکترعلیرضا شجاعی زند: 1

 های حکومت دینی در جهان مدرن. 

 . دولت و جامعه مدنی3. مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی 2.مطالعه تطبیقی دموکراتیزاسیون در خاورمیانه 1.دکتر علی ساعی: 2

 ابری اجتماعی. نابرابری و سیاست اجتماعی در ایران با تمرکز بر بررسی تاریخی تطبیقی قشربندی و نابر1: دکتر بهاره آروین. 3

ایران و  در علم نهاد تاریخی . جامعه شناسی نهاد علم با تاکید بر دو حوزه مطالعات2در ایران و ارتباط آن با ساختار دولت و سیاست های اتخاذ شده 

 ایران در آکادمیک اجتماعی میدان علوم هایمندیقاعده

. سیاست شهری و تهیدستان شهری 3. چرخه های اعتراض و بی ثباتی در خاورمیانه 2خاورمیانه . سیاست و توسعه در ایران و 1: دکتر کامران ربیعی. 4

 . توسعه شهری و اقتصاد سیاسی شهر4

   کلمه در چارچوب یکی از موضوعات پژوهشی  5000تا  4000متقاضیان باید  یک طرح پژوهشی را برای رساله دکتری با حجم

شناسی، دو روز پیش از حضور درجلسه مصاحبه تحویل گروه جامعه شناسی دهند یا به اعالم شده از سوی اعضای گروه جامعه

 ارسال کنند.   sociology@modares.ac.irآدرس ایمیل گروه جامعه شناسی 

 شده برگزار خواهد شد. عالمجلسه مصاحبه بر محوریت طرح پیشنهادی متقاضی وبا مرکزیت استاد راهنمای ا 

  دانشجویان پذیرفته شده ملزم به انجام مرحله پژوهشی دوره دکتری در چارچوب طرح پیشنهادی اولیه با راهنمایی استاد تعیین

 شده هستند.  

 

mailto:sociology@modares.ac.ir
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  و شرکت در مرحله دوم آزمون )مصاحبه علمی(در سامانه الکترونيکی  ثبت نام چگونگی (2

داوطلبان در این فاصله زمانی براساس راهنمای  خواهد بود که بایستیماه خرداد 4تا  اردیبهشت 31الکترونيکی از  ثبت نامزمان 

مدارک و  داوطلب الزم استالکترونیکی خود را انجام دهند.  ثبت نام( نحوه ثبت نام در سامانه دانشگاه)در ذیل این اطالعیه  مندرج

ثبت  آنها را در زمان تهیه و از قبل فرمت مناسب (  بابارگذاری نحوهمدارک و ذیل این اطالعیه )به شرح مذکور در را  خودمستندات 

 الکترونیکی در سامانه جامع دانشگاهی )گلستان( بارگذاری نمایند.  نام

مستندات مربوط به سوابق تحصیلی و سایر فعالیتهای آموزشی در مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری ضمن بارگذاری مدارک و  ثبت نام: برای 1تذکر 

الزم است داوطلب تا ارائه کند.  "الکترونيکی ثبت نامتقاضانامه "و نیز  "فرم ثبت اطالعات"داوطلب بایستی اطالعات الزم را از طریق و پژوهشی، 

 اطالعات فوق را با دقت آماده نماید.  ثبت نامقبل از 

 

ثبت مغایرت بين اطالعات مسولیت مطابقت اطالعات خود اظهاری با مدارک و مستندات به عهده داوطلب است. بدیهی است در صورتی که : 2تذکر 

حصیل اقدام تای از در هر مرحله لغو پذیرش و قطع رابطه تحصيلیمنجر به تغییر نتایج آزمون شود، دانشگاه مجاز است نسبت به  ی و مدارکنام

 کند. 

 

در  ثبت نامبرخی از اطالعات داوطلبان توسط سازمان سنجش به دانشگاه اعالم شده است. این اطالعات در سامانه گلستان بخش تقاضانامه  :3 تذکر

وارد مصاحبه به صورت پیش فرض وجود دارد. چنانچه بین این دسته از اطالعات و مدارک، مغایرتی وجود داشته باشد ضروری است داوطلب فقط برای م

بخش ارسال تصویر مدارک  ،گلستان در سامانه ثبت نامالعیه( درج و حداکثر تا روز اطمغایرت، اطالعات صحیح را در فرم اعالم مغایرت )پیوست این 

رابطه  بارگذاری کند. بدیهی است در صورتی که مغایرت بین اطالعات و مدارک منجر به تغییر نتایج آزمون شود، دانشگاه نسبت به لغو پذیرش و قطع

 .تحصیلی در هر مرحله ای از تحصیل اقدام خواهد کرد

در دانشگاه تربيت مدرس 1400 برنامه زمانبندی مرحله دوم آزمون نيمه متمرکز دکتری سال  

 زمان عنوان

  اردیبهشت 25 در مرحله دوم آزمون دانشگاه ثبت نامانتشار اطالعیه 

 خرداد 4تا  اردیبهشت 31 در مرحله دوم آزمون ثبت نام

برگزاری  نحوهانتشار اطالعیه دانشگاه در خصوص زمان و 

 مرحله دوم آزمون )مصاحبه علمی(
  خرداد 11

 آزمایشی داوطلبانارتباط 
 خرداد 12از 

 بر اساس جدول مربوطه و بر حسب رشته 

 بازه زمانی انجام مصاحبه علمی
  خرداد 31تا  17

 اساس جدول مربوطه و بر حسب رشتهبر 

  

 نکات مهم (3

مقررات شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه  پذیرفته (1-3

 آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

)شروع به تحصیل( مدارک الزم مبنی بر موافقت  ثبت نامهای دولتی هستند باید برای شدگانی که در استخدام دستگاه پذیرفته (2-3

 با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط ورود به دوره ، بررسی و اشتغال ثبت نامچنانچه در هر مرحله از  (3-3

و ادامه تحصیل او جلوگیری و  ثبت نامدکتری مذکور در اطالعیه های سازمان سنجش و این اطالعیه نبوده است، بالفاصله از 

 در هر مرحله ای از پذیرش یا تحصیل باشد به تحصیل وی خاتمه داده می شود.مطابق مقررات 

رصورتی که مدارک الزامی برای بررسی پذیرش داوطلبان به طور کامل توسط داوطلب در سامانه بارگذاری نشده باشد، به د (4-3

 درخواست پذیرش وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نخواهد بود.



ه  5 ح ف ص  

 

آموزش وبگاه دانشگاه اعالم خواهد شد و  بخشهای بعدی و صرفا از طریق اطالعات تکمیلی در صورت نیاز طی اطالعیه (5-3

داوطلبان بایستی تا زمان اعالم نتایج اخبار و اطالعیه های مربوط را از وبگاه مذکور مالحظه و پیگیری نمایند و دانشگاه 

حله ای در داوطلبان در هر مراقدام مسئولیتی در قبال اطالع رسانی جداگانه از طرق دیگر به داوطلبان نخواهد داشت و عدم 

 شود.موعدهایی که اعالم خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می

 

 

 تسهيالت ویژه و شرایط استفاده از امکانات رفاهی دانشگاه تربيت مدرس  (4

 این اطالعیه را مالحظه نمایید. فایل پيوستدانشگاه و شرایط این تسهیالت  برای اطالع از

 

 دریافت گواهی شرکت در مرحله دوم آزمون  و ثبت نامپرداخت هزینه  (5

برای شرکت  ثبت نامداوطلبان بایستی پس از مطالعه دقیق مفاد این اطالعیه و بارگذاری مدارک طبق فرایند زیر نسبت به پرداخت هزینه 

 :در مرحله دوم آزمون اقدام نمایند

 مبلغو شرکت در هر جلسه مصاحبه علمی مربوط به کد رشته )های( انتخابی داوطلب بررسی مدارک  ،ثبت نامهزینه  (1-5

که بایستی داوطلب به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه جامع دانشگاهی  استریال 1،250،000

چند رشته محل، صرفاً در یک جلسه مصاحبه، ارزیابی شود و ارزیابی وی نیازمند  اگر داوطلب متقاضی )گلستان( اقدام نماید.

 شود. می اخذ ثبت ناماضافه نباشد، از وی فقط یک هزینه بررسی 

ملزم به دریافت و  می نمایند اقدام در مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری ثبت نامداوطلبانی که نسبت به تکمیل فرایند  (2-5

موفق به  ثبت نامداوطلبانی که به دلیل عدم تکمیل مراحل  از سامانه گلستان هستند.الکترونیکی  ثبت نامگواهی  نگهداری

 مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه علمی نخواهند بود. ،انددریافت گواهی نشده

ضروری است داوطلبان برای مشاهده  و است http://www.modares.ac.ir/edu بخش آموزش وبگاه دانشگاه تربیت مدرس نشانی توجه:

 اطالعات تکمیلی و اطالعیه های بعدی به نشانی مذکور مراجعه نمایند.

 
 الی چهارشنبه( و غیر از تعطیالت رسمی از ساعات توانند در روزهای اداری )شنبهداوطلبان در صورت نیاز برای کسب اطالعات بیشتر می توجه:

 .های دیگر دانشگاه جدا خودداری نمایندتماس بگیرند و از تماس با شماره تلفن 82883062و  82883061های صرفا با شماره تلفن 12الی  10 

 

 مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون

 ربيت مدرستدانشگاه  معاونت آموزشی
 

http://www.modares.ac.ir/edu

