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 بسمه تعالی

و بررسی سوابق  مصاحبه علمی و سنجش عملی) دوم مرحله اطالعیه دانشگاه تبریز در خصوص

 1041متمرکز دکتری سال آزمون نیمه  (آموزشی، پژوهشی و فناوری

خواهد بود  ای، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرآیند دو مرحله(.Ph.D)دوره دکتری  آزمون ورودینامه با توجه به آیین

 صورت خواهدسازمان سنجش آموزش کشور  03/0/0010مورخ  01801نامه ابالغی شماره شیوهمطابق با که اجرای این مراحل 

بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و  آزمون متمرکز. مرحله اول مربوط به گرفت

های هاداوطلبان است که توسط دانشگ آموزشی، پژوهشی و فناوریبررسی سوابق و سنجش عملی،  مصاحبه علمیمرحله دوم آن شامل 

و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی  مصاحبه علمی و سنجش عملی) گیرد. در راستای اجرای مرحله دومپذیرنده دانشجو صورت می

 ند. رساالع داوطلبان میطموارد ذیل را به ادر دانشگاه تبریز  (و فناوری

 دانشگاه: مرحله اول حد نصاب -1

توسط سازمان  (آزمون متمرکزکه برای آنها کارنامه مرحله اول ) (آزمون متمرکزمرحله اول ) داوطلبان حاضر در جلسه آزمون

 کارنامه مطابق( آزمون متمرکز) مرحله اول حدنصاب بودن دارا صورت درسنجش آموزش کشور صادر شده است 

محل( )با توجه به جدول زمانی مربوط به هر کدرشته 10/13/0010تا  08/10/0010  تاریخاز  توانندمی بیانتخا هایمحلهکدرشت

مصاحبه علمی و ) مرحله دوم  نسبت به ثبت نام برای www.tabrizu.ac.ir نشانیه تبریز به دانشگا وبگاهبا مراجعه به 

 اقدام نمایند.و آپلود مدارک  ررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری(و ب سنجش عملی

  :)مصاحبه علمی و سنجش عملی( مرحله دوم آزمونبرنامه زمانی  -2

تشکیل شده است. عدم تخصصی و مصاحبه  یا شفاهیو   کتبیآزمون ( از دو بخش مصاحبه علمی و سنجشمرحله دوم )آزمون 

به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در  تخصصی و مصاحبه یا شفاهیو  کتبیی حضور در هر کدام از مراحل ارزیاب

 (.Ph.D) دکتری دوره ورودیآزمون ( مصاحبه علمی و سنجش عملی) دوم مرحله زمان اجرایدانشگاه تبریز است. 

 خواهد بود. طالعیهاین ا 8در جدول برنامه زمانی اعالمی ها طبق گرایش -در کلیه رشته دانشگاه این 1041 سال

ف الذکر به منزله انصرافوقبرنامه زمانی در تاریخ مندرج در  تخصصی یا شفاهی و مصاحبهو عدم حضور در آزمون کتبی : یکنکته 

 باشد.داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز می

 وهشکده مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه نمایند. به وبگاه دانشکده یا پژ تخصصی مصاحبه جزییات: داوطلبان جهت اطالع از دونکته 
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 مدارک مورد نیاز: -3

 در روز مصاحبه متقاضیاندانشگاه تبریز که   0010آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال  متقاضیان پذیرش درمدارک مورد نیاز 

به  زت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریمدیری وبگاهبایست همراه داشته باشند و فایل اسکن مدارک زیر را از طریق می تخصصی

 :به شرح زیر است آپلود نمایند https://takmili.tabrizu.ac.irآدرس 

تحصیالت مدیریت  وبگاهاز )قابل دریافت آموزشی  و شامل مشخصات فردی، سوابق پژوهشی تکمیل شده 0فرم شماره  -

 jpg.با فرمت  ه تبریز(دانشگا تکمیلی

 jpg.با فرمت  0010( دکتری سال آزمون متمرکزتصویر کارنامه آزمون مرحله اول ) -

کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دایم یا برگ آماده به خدمت بدون )مدرک نظام وظیفه مخصوص آقایان  تصویراصل و  -

 jpg.با فرمت  (شناسی ارشدغیبت یا  گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر کار

  jpg.با فرمت  تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ل شناسنامه و کارت ملی و تصویراص -

 jpg.با فرمت  ارشد و ریزنمرات هر دو مقطعکارشناسیمدرک کارشناسی و  تصویرو اصل  -

اپیوسته نعالوه بر اصل مدرک کارشناسی آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند  -0تبصره 

 را نیز ارائه نمایند. آن ریزنمرات وبایست اصل مدرک کاردانی میو ریزنمرات آن 

عمومی ی ایا دکتر وارشد در مقاطع کارشناسی  30/10/0010آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  -0تبصره 

گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده  بایست اصلشد، می التحصیل خواهندفارغ

راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی  0شماره فرم اعالم معدل در دفترچه  را همراه داشته و ارائه نمایند.  31/00/0011تا تاریخ 

 قابل دسترسی است. 0010سال  (.Ph.D)دوره دکتری 

داوطلبان ضمن همراه داشتن توضیح: ) ترویجی -پژوهشی و یا علمی -ته شده در مجالت علمیمقاالت چاپ شده یا پذیرف -

   .(را از طریق وبگاه ارسال نمایند pdfبا فرمت  هر مقاله فقط صفحه اول ،تخصصی در روز مصاحبه تمامی صفحات هر مقاله

در  تمامی صفحات هر مقالهضمن همراه داشتن داوطلبان توضیح: ) های داخلی و یا خارجیمقاالت ارائه شده در کنفرانس -

    .(را از طریق وبگاه ارسال نمایند pdfبا فرمت  هر مقاله فقط صفحه اول ،تخصصی روز مصاحبه

  jpg.با فرمت  ه علمییگواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به همراه تایید تصویراصل و  -

  jpg.با فرمت  صفحه اول تصویرمرتبط با رشته تحصیلی همراه با  اصل کتب تالیف/ترجمه شده -

مدارک مربوط به برگزیدگی در مسابقات و یا  المپیادهای علمی دانشجویی و یا جشنواره های علمی معتبر  تصویراصل و  -

 jpg.با فرمت 

  .صفحه اول و چکیده تصویرنامه دوره کارشناسی همراه با پایان -

رشناسی ارشد در صورت دفاع همراه با کپی صفحه اول و چکیده )ارسال فقط صفحه اول و چکیده با نامه دوره کاپایان -

. نامه الزامی استاند ارائه فرم پیشنهاد پایاننامه خود دفاع ننموده( برای داوطلبانی که از پایاناز طریق وبگاه pdf.فرمت 

 (ریق وبگاهاز ط pdfنامه با فرمت )ارسال فقط چکیده پیشنهاد پایان

 jpg.مدارک زبان معتبر با فرمت  تصویراصل و  -

 تحصیالت وبگاه مدیریتفرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تکمیل شده )فرم از قسمت فرم های  -

 jpg.برداشته و تکمیل شود.( با فرمت  تبریز تکمیلی دانشگاه
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مصاحبه علمی و سنجش مرحله دوم )ریال بابت هزینه  یست هزارویک میلیون و د 111/011/0به مبلغ  واریزیفیش  تصویر -

 jpg.با فرمت دانشگاه تبریز  واریزی از طریق سامانه امور مالی قابل دستیابی در صفحه اصلی وبگاه (عملی

.ir/payment?earmark=10300903500347577https://portal.tabrizu.ac 

 

 ،حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم تصویرو اصل  -

 jpg.با فرمت  تحقیقات و فناوری

 ریزفرم پیشنهاد استاد راهنما در صورت وجود در وبسایت گروه و دانشکده مربوطه در دانشگاه تب -

دانشگاه تبریز را از  مصاحبه علمی و سنجش عملیالزم است داوطلبان پس از تکمیل آپلود مدارک، کارت شرکت در آزمون 

ورود به جلسه آزمون منوی مربوطه در قسمت آپلود مدارک، دریافت و چاپ نمایند و در روز آزمون به همراه داشته باشند. 

 د بود.  منوط به داشتن کارت شرکت در آزمون خواه

 .باشد کیلوبایت 011 باید حداکثر آپلودی های فایل از کدام هر : حجم0تذکر 

 .نمایند حاصل تماس 100-33320000 تلفن شماره با داوطلبان مدارک، آپلود در مشکل بروز صورت در :0تذکر 

 

 داوطلبان: یاختصاص و شرایط عمومی -0

 .سازمان سنجش آموزش کشور0010آزمون دکتری سال  0 و 0شماره  هایاحراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه -

 و ...( تخصصی مصاحبه ،یا شفاهیو  تبیک آزمون از اعم) اطالعیه این در شده اعالم مرحله دوم مراحل تمامی در شرکت -

 .باشد می الزامی نهایی پذیرش جهت تمامی متقاضیان برای

 

 :تبریز شرایط اختصاصی دانشگاه -5

مورخ  14824شماره  طی نامه ابالغی 1041سال  (.Ph.D)نامه آزمون ورودی دوره دکتری ی آیینشیوه نامه اجرای موضوع

 ذیل به تصویب نهایی رسید:موارد  از بررسی مطرح و پس سازمان سنجش آموزش کشور 21/1/1041

نمرات ارزیابی امتیاز  نمره مرحله دوم )مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( شامل مجموع 0-0

الی  0باشد و طبق جداول شماره می تخصصیپژوهشی و فناوری، امتیاز آموزشی، امتیاز آزمون کتبی و یا شفاهی و امتیاز مصاحبه 

عملی و بررسی سوابق آموزشی، مصاحبه علمی و سنجش گیرد. الزم به توضیح است که مجموع نمرات مرحله دوم )انجام می 0

توسط سازمان سنجش آموزش  باشد. نمره نهایی داوطلب با اعمال نمره مرحله اول و نمره مرحله دوممی 01وری( از پژوهشی و فنا

 گردد:به صورت زیر عمل می مرحله دومشود. درصورت نیاز به گرد کردن نمره محاسبه می کشور

بدون تغییر باقی  رقمشوند و آخرین ارقام بعدی حذف میباشد، تمام  0که باید نگه داشته شود، کمتر از  رقمیاگر رقم بعد از آخرین 

شود و ، به آخرین رقم یک واحد اضافه میباشد 0بیشتر از  مساوی یا که باید نگه داشته شود، رقمیاگر رقم بعد از آخرین  ماند.می

    شوند.حذف می ارقام بعدی

 رت خواهد پذیرفت.و جداول مشروحه مربوطه صو 3و  0های شماره امتیازدهی طبق فرم 0-0

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment?earmark=10300903500347577
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 2فرم شماره 

 (.Ph.Dفرم نحوه بررسی سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتری )

 باشد:بخش به شرح زیر می 0مصاحبه داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری شامل  و ارزشیابی سوابق علمی

 (0امتیاز )مطابق با جدول  01سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری با حداکثر  -الف

 (3امتیاز )مطابق با جدول  31مصاحبه علمی و سنجش عملی با حداکثر  -ب

 الف( امتیاز سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری:

 امتیاز( 01نحوه محاسبه امتیازات آموزشی، پژوهشی و فناوری توسط دانشگاه تبریز )حداکثر  -0جدول 

حداکثر  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

امتیاز  نحوه ارزیابی

 هبمکتس

پژوهشی )داخلی و  -مقاالت علمی -0-0 0

 خارجی( مرتبط با رشته تحصیلی*

 

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان  -0-0

 های علمی و صنعتی ایران یا دانشگاه تبریز* پژوهش

 
 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر -0-3

 امتیاز 0

مطابق آخرین مصوبه هیات ممیزه 

 دانشگاه 

 

و  0/0المللی تا اع بینگواهی ثبت اختر

 امتیاز 0داخلی تا 

 

 0/0و خارجی تا  0/0برگزیدگی داخلی تا 

 امتیاز

 

 ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی*  –مقاالت علمی  0
 امتیاز 0

امتیاز مطابق آخرین مصوبه  0هر مقاله تا 

 هیات ممیزه دانشگاه

 

مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر )داخلی یا  3

 * خارجی(
 امتیاز 0

  امتیاز 0/1و داخلی  50/1خارجی تا 

   امتیاز 0 تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 0

  0-3-0طبق بند  امتیاز 0 معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل کارشناسی * 0

برگزیدگان المپیادهای علمی و دانشجویی یا  0

المپیادهای ورزشی کشوری )فقط مخصوص 

مجموعه های امتحانی تربیت بدنی( و یا داوطلبین 

مسابقات ریاضی انجمن ریاضی کشور )فقط 

مخصوص داوطلبین مجموعه های امتحانی علوم 

 ریاضی( 

0/0 

 امتیاز

 0/0، 0تا  0رتبه  -امتیاز 0/0، 3تا  0رتبه 

رتبه   -امتیاز 2/1، 2تا  5رتبه  -امتیاز

، 00تا  03امتیاز و رتبه  0/1، 00تا  01

 یازامت 3/1

 

5 

 مدرک زبان معتبر* 
0/0 

 امتیاز

طبق جدول همترازی نمرات آزمونهای 

ملی و بین المللی زبان انگلیسی *  )بند 

0-3-5) 

 

 دوره تحصیل محل دانشگاه کیفیت و معدل 8

 ناپیوسته* ارشد کارشناسی
0 

  0-3-0طبق بند 

-طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی و کارشناسی 2

 ارشد*
0 

  0-3-0طبق بند 

 24 جمع 01

 امتیاز
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 امتیاز( 31ب( امتیاز مصاحبه علمی و سنجش عملی )

 امتیاز( 31توسط دانشگاه تبریز )حداکثر  سنجش و علمی نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه -3جدول 

 حداکثرامتیاز نوع فعالیت ردیف
نحوه ارزیابی )طبق نظر کمیته مصاحبه 

 کننده(

امتیاز 

 مکتسبه

   امتیاز 01 اهی و یا کتبیآزمون شف 00

   امتیاز 0 مصاحبه تخصصی 03

   امتیاز 0 نظر اساتید راهنما 00

   امتیاز 34 جمع

 

درج و پس از تکمیل تمام اطالعات الزم در این جدول و امضا و تایید آن توسط کلیه اعضای حاضر  0ج( امتیازدهی نهایی در جدول شماره 

 به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد. دانشکده یا پژوهشکده هاتوسط  0در جلسه مصاحبه، جدول شماره 

 

 3فرم شماره 

 ( آموزشی پژوهشی.Ph.Dگزارش مرحله دوم پذیرش دانشجوی دوره دکتری )

 

 عنوان رشته:             دانشکده یا پژوهشکده:                                                گروه:                                

 دانشگاه تبریز (Ph.D) دوره دکتری کل داوطلبان آزمون نمره -0 جدول

ف
دی

ر
 

نام و نام 

 خانوادگی

شماره 

 داوطلبی

نمره 

آزمون 

 متمرکز 

)مرحله 

 اول(

 

مرحله مصاحبه و بررسی سوابق داوطلبان توسط دانشگاه 

 )مرحله دوم(

جمع نمرات 

سوابق 

آموزشی، 

پژوهشی و 

ری و فناو

 مصاحبه

 نمره 01از 

کد رشته 

های محل

 مربوطه
نمره آموزشی، پژوهشی و 

 فناوری

 نمره 01از 

 

 نمره مصاحبه علمی 

 31و سنجش عملی از 

 نمره

 

0        

0        

3        

 نام و امضای اعضای حاضر در جلسه مصاحبه:

 ت زیر عمل شود:به صور 0در خصوص موارد ستاره دار )*( در جدول شماره  0-3

نامه دانشجو مطرح و مقرر شد چنانچه نام دانشجو بالفاصله پس از اساتید کمیته هدایت موضوع مقاالت مستخرج از پایان     0-3-0

 نامه درج شده باشد امتیاز نفر اول به دانشجو تعلق گیرد.پایان

حصیلی دانشجو مطرح و مقرر شد امتیاز مقاله گرایش ت -نامه ولی مرتبط با رشتهموضوع مقاالت غیرمستخرج از پایان 0-3-0

 طبق آخرین مصوبه هیات ممیزه دانشگاه به دانشجو تعلق گیرد.
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های علمی و صنعتی یا دانشگاه تبریز مطرح و مقرر شد صرفاً به موضوع گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش 0-3-3

های علمی و صنعتی یا دانشگاه ه علمی از سازمان پژوهشهای ثبت اختراعی امتیاز تعلق گیرد که دارای تاییدیگواهی

 تبریز باشند.

ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی و یا مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر )داخلی یا خارجی(  -امتیاز مقاالت علمی 0-3-0

مثال  باشد. به عنوانیگرایش تحصیلی م -پژوهشی )داخلی و خارجی( مرتبط با رشته -قابل انتقال به امتیاز مقاالت علمی

ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی و مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر  -در صورتی که داوطلبی دارای مقاالت علمی

 امتیاز خواهد بود. 01حداکثر تا  0جدول شماره  0)داخلی یا خارجی( نباشد امتیاز ردیف 

 

ارشد مطرح و مقرر های کارشناسی و کارشناسیتحصیل در دوره موضوع نحوه امتیازدهی به معدل و کیفیت دانشگاه محل 0-3-0

 و فرمول ذیل صورت پذیرد. 0شد امتیازدهی براساس جدول شماره 

 

 ارشد: نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به محل تحصیل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی0جدول 

 دانشگاه/موسسه
 (A) پارامتر

، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، شیراز، های سطح یک )اصفهاندانشگاه

 صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، فردوسی مشهد و علم و صنعت(
0 

 5/0 هاهای دولتی مراکز استاندانشگاه

ها، پردیسهای ت غیرانتفاعی مراکز استانها، موسساهای آزاد مراکز استانهای دولتی، دانشگاهسایر دانشگاه

 های پیام نوردانشگاهی و دانشگاه
3/0 

 0 های غیرانتفاعیهای آزاد و سایر موسسهسایر دانشگاه

 

𝐴

2
+
𝐴

8
معدل) − 16) 

 باشد.می 0امتیاز دانشگاه/موسسه طبق جدول  ،𝐴که پارامتر 

ر مقطع کارشناسی ناپیوسته )کاردانی به کارشناسی( فارغ التحصیل تبصره یک: در محاسبه معدل کارشناسی داوطلبانی که د

 شده اند میانگین معدل های مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در محاسبه معدل کارشناسی مالک عمل است.  

 تبصره دو: در صورتی که مقدار حاصله از فرمول فوق منفی باشد، امتیاز معادل صفر منظور می گردد.

 

ارشد مطرح و مقرر شد امتیازدهی براساس نیمسال های کارشناسی و کارشناسیطول مدت تحصیل در دورهموضوع  0-3-0

 صورت گیرد. 0التحصیلی و طبق جدول شماره فارغ

 

 ارشد: نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به طول مدت تحصیل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی0جدول 

                     0/1 0/1 00/1 

 نیمسال نهم نیمسال هشتم نیمسال هفتم کارشناسی

 نیمسال پنجم نیمسال چهارم نیمسال سوم کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 دوره  امتیاز
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مالک امتیازدهی  5های ملی و بین المللی زبان انگلیسی مطرح و مقرر شد جدول شماره جدول همترازی نمرات آزمون 0-3-5

 ارزیابی خواهد شد. MSRTنیز معادل مدرک  (UTET)ی دانشگاه تبریز قرار گیرد. مدرک آزمون زبان انگلیسی عموم

 

 : نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به مدرک آزمون زبان انگلیسی عمومی5جدول 

MSRT (MCHE) IELTS Equivalent TOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL PAPER+ 

TOLIMO 
 حداکثر امتیاز

011-21 2-5 001-20 311-001 081-011 0/0 

82-80 2/0-0/0 20-80 002-030 022-050 30/0 

80-81 0/0-0 80-50 030-003 050-001 0/0 

52-50 2/0-0/0 50-00 000-020 002-000 10/0 

50-51 0/0-0 00-00 020-053 000-011 2/0 

02-00 2/0-0/0 00-00 050-000 022-050 50/0 

00-01 0/0-0 00-30 000-033 050-001 0/0 

02-01 2/3-0/3 30-02 030-003 002-000 0/0 

های سطح یک )اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، شیراز، تبصره: مدرک زبان دانشگاه

و امتیازدهی  شودصنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، فردوسی مشهد و علم و صنعت( نیز پذیرفته می

  اشد.بمی UTETبه آن بر اساس آزمون 

 :و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( تخصصی مصاحبه و و یا شفاهی کتبیآزمون )مرحله دوم  برگزاریجزئیات  -6

طالع داوطلبان برای ا برگزار خواهد شد.در دانشگاه تبریز  همربوط در دانشکده تخصصی و مصاحبه یا شفاهیو  کتبی آزمون -

اه الزم است داوطلبان با همر انشکده مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه نمایند.د وبگاهاز جزئیات بیشتر در این خصوص به 

های تعیین شده به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند. عدم در تاریخ اطالعیهاین  3داشتن اصل و کپی مدارک مندرج در بند 

 .باشدمی تبریز دانشگاه در پذیرش درخواست از داوطلبها به منزله انصراف مراجعه در این تاریخ
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 باشد:می 8 و ضرایب آنها به شرح جدول و یا شفاهی تخصصی کتبیامتحانی و ضرایب آزمون  سودر -

 مصاحبه تخصصی و آزمونو ساعت  تاریخ ،روزو  و یا شفاهی کتبی آزمون امتحانیس و: در8جدول 

کدرشته 

 محل
 عناوین دروس گرایش رشته

ضرایب 

 دروس

ساعت 

 آزمون

نوع 

 زمونآ

تاریخ روز و 

مصاحبه 

 تخصصی

 دانشکده

و  0118

0100 

زبان و ادبیات 

 فارسی
 

الف. متون نظم شامل غزلیات حافظ، اشعار سنایی، دیوان انوری، 

دیوان خاقانی، مخزن االسرار نظامی، دفتر اول و دوم مثنوی 

 مولوی، جلد اول شاهنامه چاپ خالقی، و بوستان سعدی

نامه، کشف المحجوب، تاریخ  ب. متون نثر شامل مرزبان

 جهانگشای جوینی، مصباح الهدایه، نفثه المصدور

ج. عربی: قرآن، نهج البالغه، مبادی العربیه و جلد اول مجانی 

 الحدیث

 د. کلیات ادبی شامل دستور زبان فارسی، تاریخ ادبیات فارسی،

 بالغت، سبک شناسی، و نقد ادبی

تمامی 

ضرایب 

3 

 از

 صبح 2
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

ادبیات فارسی 

های و زبان

 خارجی

و  0100

0181 

زبان و ادبیات 

 فارسی
 ادبیات عرفانی

و  0105

0188 

زبان و ادبیات 

 فارسی
 ادبیات غنایی

0001 

0000 

جغرافیا و 

 ریزی شهریبرنامه
- 

 0 دیدگاه های توسعه شهری نظریه ها و

و  8:31-00

00-05 
 شفاهی

 دوشنبه

40/43/1041 

ریزی و برنامه

 علوم محیطی

 0 روش تحقیق

 0 ریزی شهریتکنیک ها  و مدل های برنامه

 0 زبان انگلیسی تخصصی

0000 

0030 

آمایش  ریزیبرنامه

 سرزمین
 

 0 ریزی فضایینظریه های برنامه

و  8:31-00

00-05 
 شفاهی

 شنبهسه

14/43/1041 

ریزی و برنامه

 یطیعلوم مح

 0 روش تحقیق و فناوریهای جغرافیایی در آمایش سرزمین

 0 ارزیابی اکولوژیک سرزمین

 0 امایش سرزمین در ایران

0035 

جغرافیا و 

ریزی برنامه

 روستایی

- 

 0 ریزی توسعه روستاییدیدگاه ها و نظریات برنامه

و  8:31-00

00-05 
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

ریزی و امهبرن

 علوم محیطی

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی پیشرفته در 

 ریزی روستاییبرنامه
0 

 0 ریزی روستاییمدل ها و فنون برنامه

 0 ریزی روستاییروش تحقیق پیشرفته در برنامه

و  0003

0000 
 - ژئومورفولوژی

 0 روش تحقیق در ژئوموفولوژی

و  8:31-00

00-05 
 شفاهی

 دوشنبه

40/43/1041 

ریزی و برنامه

 علوم محیطی

 0 اندیشه های نظری در ژئومورفولوژی

 0 مبانی ژئومورفولوژی و ژئومورفولوژی ایران

 0 ها در ژئومورفولوژیتکنیک ها و  مدل
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و  0005

0055 
 - آب و هواشناسی

 0 آب و هوا شناسی عمومی

و  8:31-00

00-05 

 شفاهی

 
 یکشنبه

48/43/1041 

ریزی و برنامه

 علوم محیطی

 0 آب و هواشناسی ایران

 0 آب و هواشناسی سینوپتیک و دینامیک

 0 روش های آماری

 0 ماهواره ای آب و هواشناسی

و 0080

0080 

از دور و  سنجش

 اطالعات سامانه

 جغرافیایی

- 

 0 روش تحقیق

و  8:31-00

00-05 
 شفاهی

 شنبهسه

14/43/1041 

ریزی و برنامه

 علوم محیطی

 0 پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای

 0 مدلهای رقومی زمین

 GIS 0مدلسازی 

و  0035

0080 
 اقتصاد پولی علوم اقتصادی

 0 دروس پایه: اقتصاد خرد

 شفاهی 03- 8:31
 یکشنبه

48/43/1041 

قتصاد و ا

 مدیریت

 0 کالناقتصاد دروس پایه: 

 0 دروس تخصصی: پول، ارز و بانکداری

 0 دروس تخصصی: اقتصاد ایران

و 0008

0020 
 علوم اقتصادی

اقتصاد بخش 

 عمومی

 0 دروس پایه: اقتصاد خرد

 شفاهی 03- 8:31
 یکشنبه

48/43/1041 

اقتصاد و 

 مدیریت

 0 الندروس پایه: ک

 0 دروس تخصصی: اقتصاد بخش عمومی

 0 دروس تخصصی: اقتصاد ایران

و  0300

0301 
  مدیریت ورزشی

 0 تئوریهای سازمان و مدیریت

 شفاهی 00تا  8
 یکشنبه

48/43/1041 

تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

 0 اصول و مبانی مدیریت

 0 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی

 0 آمار و روش تحقیق در مدیریت ورزشی

 0 زبان تخصصی

و 0302

و 0358

0380 

  فیزیولوژی ورزشی

 0 فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

 08 تا 8
 کتبی

 تشریحی

 دوشنبه

40/43/1041 

تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

 0 ورزشی بیوشیمی و تغذیه

 0 علم تمرین

 0 روش تحقیق آمار و

و  0012

0000 
  رفتار حرکتی

 0 یادگیری حرکتی

 شفاهی 00تا  2

 یکشنبه

48/43/1041 

 و دوشنبه

40/43/1041 

تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

 0 رشد حرکتی

 0 کنترل حرکتی

 0 آمار و روش تحقیق
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و  0000

0000 
 تاریخ

تاریخ ایران بعد از 

 اسالم

 0 الت ایران از آغاز تا حمله مغولوتاریخ تح

 و 00تا  2

 05تا  00

 -کتبی 

 تشریحی

 دوشنبه

40/43/1041 

حقوق و علوم 

 اجتماعی

 0 تاریخ تحوالت ایران از ایلخانان تا آغاز دوره قاجار

 0 تاریخ معاصر ایران

 0 زبان انگلیسی تخصصی

 و 0050

0015 
 شناسیجامعه

سی شناجامعه

 اقتصادی و توسعه

 0 روش تحقیق

 و 03تا  2

 05تا 00
 دوشنبه شفاهی

40/43/1041 

حقوق و علوم 

 اجتماعی
 0 نظریه های جامعه شناسی

 0 حوزه های مرتبط

و  0082

0000 
 شناسیجامعه

شناسی جامعه

مسائل اجتماعی 

 ایران

 0 روش تحقیق

 و 03تا  2

 05تا 00 
 دوشنبه شفاهی

40/43/1041 

حقوق و علوم 

 اجتماعی
 0 نظریه های جامعه شناسی

 حوزه های مرتبط

 

0 

 

 و 0080

0025 

فقه و مبانی حقوق 

 اسالمی

 
- 

 0 اصول فقه

   03تا  2

 05تا  00و 
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041  

 شنبهسه و

14/43/1041      

الهیات و علوم 

 اسالمی

 0 فقه

 0 قواعد فقه

 0 زبان انگلیسی

 و 0038

0000 
 کالم اسالمی کالم 

 0 کالم اسالمی

 شفاهی 08تا  8

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041  

 شنبهسه و

14/43/1041       

الهیات و علوم 

 اسالمی

 0 تاریخ علم کالم

 0 فلسفه اسالمی

 0 منطق

و  0081

0020 
 فلسفه عصر جدید فلسفه

 0 فلسفه یونان و قرون وسطی

 از

  صبح 2
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

ادبیات فارسی 

های و زبان

 خارجی

 0 فلسفه عصر جدید

 فلسفه معاصر
0 

 

و  0530

0500 
  ریزی درسیبرنامه

 0 آمار و روش تحقیق

 شفاهی 2-00
 شنبهسه

14/43/1041 

لوم تربیتی و ع

 شناسیروان

 0 نظریه ها، طراحی و اجرای برنامه درسی

 0 های یادگیری و الگوهای تدریسنظریه

 0 فلسفه تعلیم و تربیت

و 0581

0520 

شناسی روان

 تربیتی

 

 

 0 آمار و روش تحقیق

 شفاهی 2-00
 شنبهسه

14/43/1041 

علوم تربیتی و 

 شناسیروان

 0 انشناسی تربیتیرو

 0 یادگیری و انگیزش

 0 سنجش و اندازه گیری
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و  0808

0881 
  شناسیروان

 0 شناسی روانیآسیب

 شفاهی 2-00
 یکشنبه

48/43/1041 

علوم تربیتی و 

 شناسیروان

 0 روانشناسی رشد

 0 روانشناسی یادگیری

 0 روانشناسی شخصیت

 0 آمار و روش تحقیق

و  0800

0880 
  روانشناسی بالینی

 0 شناسی روانیآسیب

 شفاهی 2-00
 یکشنبه

48/43/1041 

علوم تربیتی و 

 شناسیروان
 0 های روان درمانینظریه

 0 آمار و روش تحقیق

و  0200

0208 

علم اطالعات و 

 شناسیدانش

دیریت اطالعات و م

 دانش

 0 العات و دانشمدیریت اط

 شفاهی 2-00
 دوشنبه

40/43/1041 

علوم تربیتی و 

 شناسیروان

 0 آمار و روش تحقیق

 0 سازماندهی اطالعات

 0 مبانی علم اطالعات و دانش شناسی

و  0203

0231 
  حقوق عمومی

 0 حقوق اساسی

 و 00تا  2

 05تا 00 

 -کتبی

 تشریحی

 شنبهسه

14/43/1041 

وق و علوم حق

 اجتماعی

 0 حقوق اداری

 0 حقوق کار و تامین اجتماعی

 0 متون حقوقی

و  0280

0110 
  حقوق خصوصی

 3 حقوق مدنی

 و 00تا  2

 05تا 00 

 -کتبی

 تشریحی

 یکشنبه

48/43/1041 

حقوق و علوم 

 اجتماعی

 0 حقوق تجارت

 0 متون فقه

 0 متون حقوقی

و  0038

0003 
  مدیریت راهبردی

 0 تئوری سازمان دروس پایه:

 شفاهی 03- 8:31
 یکشنبه

48/43/1041 

اقتصاد و 

 مدیریت

 0 دروس پایه: مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

 0 مدیریت راهبردی :دروس تخصصی

 0 دروس تخصصی: مدیریت بازاریابی

 0 صی: مدیریت مالی و سرمایه گذاریدروس تخص

و  0002

0038 
 پترولوژی علوم زمین

پتروژنز سنگهای آذرین )به انضمام فرایندهای ماگمایی و 

 آتشفشان شناسی(
0 

 از

 صبح 2
 شفاهی

 شنبهسه

14/43/1041 
 علوم طبیعی

 0 پترولوژی سنگهای دگرگونی

 0 ماگماتیسم و دگرگونی ایران

 0 زمین شیمی آذرین و دگرگونی

 0 پایان نامه
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و  0000

0003 
 علوم زمین

شناسی زمین

 اقتصادی

 0 خایر آذرین و دگرگونیذ

 از

 صبح 2
 شفاهی

 شنبهسه

14/43/1041 
 علوم طبیعی

 0 ذخایر رسوبی

 0 زمین شیمی ذخایر گرمابی

 0 ذخایر معدنی ایران

 0 اکتشافات ذخایر معدنی اصول

 0 تجزیه نمونه های معدنی

 0 پایان نامه

و  0050

0022 
 شیمی فیزیک شیمی

 0 0شیمی فیزیک 

 شفاهی 8-08

 دوشنبه

40/43/1041  

 شنبهسه و

14/43/1041      

 شیمی

 0 0شیمی فیزیک 

 0 3شیمی فیزیک 

 0 شیمی فیزیک پیشرفته

و  0002

0000 
 شیمی آلی شیمی

 0 شیمی آلی کتاب ولهارد

 شفاهی 8-08

 دوشنبه

40/43/1041  

 شنبهسه و

14/43/1041      

 0 شیمی آلی پیشرفته کتاب کری شیمی

 0 طیف سنجی کتاب پاویا

و  0081

0000 
 شیمی تجزیه شیمی

 0 0ای الکتروشیمی تجزیه

 شفاهی 8-08

 دوشنبه

40/43/1041  

 شنبهسه و

14/43/1041      

 شیمی

 0 ایطیف بینی اتمی تجزیه

 0 های فیزیکی و شیمیایی جداسازیروش

 0 شیمی تجزیه پیشرفته

و 0030

0000 
 شیمی معدنی شیمی

 0 0شیمی معدنی 

 شفاهی 8-08

 دوشنبه

40/43/1041  

 شنبهسه و

14/43/1041      

 شیمی

 0 0ی معدنی شیم

 0 شیمی فیزیک معدنی

 0 طیف سنجی در شیمی معدنی

و  0055

0080 
  شیمی کاربردی

 0 اصول محاسبات شیمی صنعتی

 شفاهی 8-08

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041  

 شیمی

 0 0شیمی صنعتی 

 0 0شیمی صنعتی 

 0 طراحی واکنش گاه
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و  0512

0502 

شناسی زیست

 فیزیولوژی -گیاهی
 

 0 متابولیسم پیشرفته گیاهی

 و 00تا  2

 05تا 00 
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

 علوم طبیعی

 0 فیزیولوژی نمو در گیاهان

 0 فیزیولوزی تنش در گیاهان

 0 متابولیتهای ثانوی گیاهان

 0 لوژی جذب در گیاهانفیزیو

و  0530

0530 

شناسی زیست

سلولی و  -گیاهی

 تکوینی

 

 0 یاخته شناسی گیاهی پیشرفته

 00تا  2

 05تا  00و 
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

 علوم طبیعی

 0 زیست شناسی تکوینی گیاهی پیشرفته

 0 رویان شناسی و رویان زائی در گیاهان

 0 تکوین گیاهی ملکولی

 0 ژنتیک تکوین گیاهی

و  0500

0508 
  بیوشیمی

 0 بیوشیمی متابولیسم

 و 00تا  2

 00تا 00 
 شفاهی

 دوشنبه

40/43/1041 
 0 آنزیم شناسی علوم طبیعی

 0 بیولوژی سلولی و مولکولی

و  0550

0580 
  ژنتیک مولکولی

 0 مهندسی ژنتیک

 و 00تا  2

 00تا 00 
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 
 علوم طبیعی

 0 ژنتیک مولکولی

 0 ایمونوژنتیک

 0 ژنتیک سرطان

و  0818

0803 
  آمار

 0  0 استنباط آماری

8:31-00:31 

 08-00و 
 شفاهی

 دوشنبه

40/43/1041 

ریاضی، آمار و 

 علوم کامپیوتر
 0  0 استنباط آماری

 0 0نظریه اندازه و احتمال 

و  0832

0250 
 آنالیز ریاضی

 0 0آنالیز حقیقی 
8:31-00:31 

 08-00و 
 شفاهی

 شنبهسه

14/43/1041 

ریاضی، آمار و 

 علوم کامپیوتر
 0 آنالیز تابعی

و  0850

0281 
 جبر ریاضی

 0 جبر پیشرفته

8:31-00:31 

 08-00و 
 شفاهی

 شنبهسه

14/43/1041 

ریاضی، آمار و 

 علوم کامپیوتر
 یکی از دو درس زیر:

 . جبر جابجایی0

 های متناهی.  نظریه گروه0

0 

و  0200

0280 
 توپولوژی -هندسه ریاضی

 0 0هندسه منیفلد 
8:31-00:31 

 08-00و 
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

ریاضی، آمار و 

 علوم کامپیوتر
 0 0هندسه منیفلد 
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و  0230

0285 
 کاربردی ریاضی

 (:1بسته شماره )

 یک درس از سه درس زیر:

 روشهای عددی در جبرخطی الف(

 معادالت دیفرانسیل کسری )عددی یا تئوری( ب(

 حل عددی معادالت انتگرال ج(

0 

8:31-00:31 

 08-00و 
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041  

ریاضی، آمار و 

 علوم کامپیوتر

 (:2شماره )بسته 

 دو درس از چهار درس زیر:

 آنالیز عددی پیشرفته الف(

 جبر خطی عددی ب(

 ODEحل عددی  ج(

 PDEحل عددی  د(

0 

 (:3بسته شماره )

 دو درس از چهار درس زیر

 آنالیز حقیقی الف(

 ب( نظریه معادالت دیفرانسیل معمولی

 ج( سیستم های دینامیکی

 آنالیز عددی پیشرفته د(

 

 (:0بسته شماره )

 از سه درس زیر: سدو در

 آنالیز عددی پیشرفته الف(

 PDEنظریه  ب(

 PDEحل عددی  ج(

 

0 

 و 3105

3105 
 نانو فوتونیک نانوفیزیک

 0فیزیک حالت جامد پیشرفته 

 حالت جامد اشکرافت( کیزی)ف
0 

 شفاهی 00تا  2

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

 فیزیک
 نانوذرات

(Nanoparticles: Gunter Schmid) 
0 

 اپتیک و نانواپتیک

(Principle of nano-optics: Lukas Novotny 
and Bert Hecht) 

0 

 و 3103

3053 
 لیزر اپتیک و فیزیک

 درس اپتیک

 Optics By: Eugene Hecht -1منابع  : 

2- Introduction to Optics  By: Pedrotti 

0 

 شفاهی 00 تا 2

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

 فیزیک

 درس لیزر

 منبع:

Principle of Lasers, Orazio Svelto 

0 

 و 3150

3055 
 فیزیک پالسما فیزیک

 فیزیک پالسمای پیشرفته

Introduction to Plasma) 

Physics and Controlled Fusion( 

By: Francis F. Chen (Springer) 

 

0 
 شفاهی 00تا  2

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

 فیزیک
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 و 3123

و  3080

3000 

 فیزیک ماده چگال فیزیک

 دوره کارشناسی 0و  0فیزیک حالت جامد 

 )فیزیک حالت جامد کیتل(
0 

 شفاهی 00تا  2

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

 فیزیک
 ارشددوره کارشناسی 0و  0فیزیک حالت جامد پیشرفته 

 )فیزیک حالت جامد اشکرافت(
0 

 و 3000

3023 
 فیزیک

 گرانش و

 کیهان شناسی

 0 از کتاب ساکورایی مکانیک کوانتوم

 شفاهی 00تا  2
 یکشنبه

48/43/1041 
 0 ده فصل اول( از کتاب بارابارا رایدن) -شناسیکیهان فیزیک

 0 کتاب دینورنو ( از00تا  0فصلهای  ) -گرانش

 و 3000

3011 
 ایهستهفیزیک  فیزیک

 Wong 0ای ای پیشرفته در حد کتاب فیزیک هستهفیزیک هسته

 شفاهی 00تا  2

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

 فیزیک

 Leo 0در حد کتاب آشکارساز  –ای های هستهآشکارسازی تابش

 و 3003

3003 
 پلیمرنانو نانوشیمی

 0 0شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 

 شفاهی 08تا  8
 یکشنبه

48/43/1041 
 0 0ستنز مواد نانو ساختار  شیمی

 0 شیمی نظری ساختارهای نانو

 و 3031

3030 
  فوتونیک

 منبع:  ،0فوتونیک 
Fundumentals of Photonics, Saleh B.E.A, Teich 

M, John Wiley & Sons, 2007 

 سرفصل مطالب:

 -اپتیک الکترومغناطیس  –اپتیک موجی  –اپتیک پرتو لیزر 

 –بر اپتیک موج –کریستالهای فوتونی  –قطبش  –اپتیک فوریه 

 اپتیک فیبر نوری

 

0 

 شفاهی 00تا  2

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

 فیزیک
 0فوتونیک 

 منبع:
Fundumentals of Photonics, Saleh B.E.A, Teich 

M, John Wiley & Sons, 2007 
 سرفصل مطالب:

تیک الکترواپ –آکوستواپتیک  –منبع نور آشکارسازهای نیمرسانا 

 –اپتیک غیرخطی  –مخابرات نوری  –سوئیچ های نوری  –

موجبرها، فیبرهای نوری و  –اپتیک فوتونی  –اپتیک آماری 

 مدهای انتشاری

 

 

 

0 

و  3081

3080 
 هانظریه سیستم کامپیوتر علوم

 0 هاتحلیل و طراحی الگوریتم
و  2-00:31

00-08 
 شفاهی

 شنبهسه

14/43/1041 

ریاضی، آمار و 

 علوم کامپیوتر
 0 ها(ها و ماشینمبانی نظریه محاسبه )نظریه زبان

و  3020

3313 

 -علوم شناختی

علوم اعصاب 

 شناختی

 مغز و شناخت

 0 علوم اعصاب شناختی

 شفاهی 2-00
 دوشنبه

40/43/1041 

علوم تربیتی و 

 شناسیروان

 0 های پژوهش آزمایشگاهی در علوم شناختیروش

 0 شناسی شناختیروان

 0 نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی

 0 صفحه( 0 -3ارائه طرح پژوهشی )
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و 3305  

3301 

 الکترونیک مهندسی برق

 0 0و  0الکترونیک 

 شفاهی 00تا  2
 یکشنبه

48/43/1041 

 مهندسی برق

 0 تئوری و تکنورلوژی ساخت ادوات نیمه هادی و کامپیوتر

 0 های دیجیتالسیستم

و  3302

3000 
 

 مخابرات سیستم مهندسی برق

 فرآیندهای اتفاقی
0 

 
 شفاهی 00تا  2

 دوشنبه

40/43/1041 

 مهندسی برق

 و کامپیوتر
 0 0و  0ات مخابر

و  3320

3003 
مخابرات میدان و  مهندسی برق

 موج

 0 الکترومغناطیس پیشرفته
2-00  شنبهسه شفاهی 

14/43/1041 

 مهندسی برق

 و کامپیوتر
 0 آنتن و ریزموج

و 3000  

3052 
 قدرت مهندسی برق

 0 مدارهای الکتریکی

 شفاهی 00تا  2
 دوشنبه

40/43/1041 

 مهندسی برق

 یوترو کامپ
های الکتریکیماشین  0 

و 3020  

3003 
 کنترل مهندسی برق

 0 کنترل خطی و کنترل مدرن
 شفاهی 00تا  2

 دوشنبه

40/43/1041 

 مهندسی برق

 و کامپیوتر
 0 کنترل بهینه و کنترل غیرخطی

و  3032

3051 
 

 سازه مهندسی عمران

 0 هادینامیک سازه

 شفاهی 05تا  2
 دوشنبه

40/43/1041 

مهندسی 

 عمران
 0 اجزای محدود

 0 مکانیک جامدات

و  3010

3031 
 ژئوتکنیک مهندسی عمران

 0 مکانیک خاک پیشرفته

 شفاهی 05تا  2
 شنبهسه

14/43/1041 

مهندسی 

 عمران
 0 دینامیک خاک

 0 مهندسی پی پیشرفته

و  3000

3000 
 مهندسی عمران

آب و مهندسی 

 هایسازه

 هیدرولیکی

 0 هیدرولیک پیشرفته

 شفاهی 05تا  2
 شنبهسه

14/43/1041 

مهندسی 

 عمران
 0 هاتحلیل سازه

و  3050

3052 
 مهندسی عمران

سواحل، مهندسی 

های بنادر و سازه

 دریایی

 0 مبانی هیدرولیک دریا

 شفاهی 05تا  2
 دوشنبه

40/43/1041 

مهندسی 

 عمران
 0 هاتحلیل سازه

و  3501

3502 
 ساخت و تولید مهندسی مکانیک

 0 شکل دهی فلزات

 و 00تا  8:31

 05تا  00
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

مهندسی 

 مکانیک

 0 ابزارشناسی و ماشینکاری

 0 تکنولوژی پالستیک پیشرفته

 0 مواد مرکب پیشرفته

 0 یهای تولید صنعتسیستم
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و  3550

3803 
 طراحی کاربردی مهندسی مکانیک

 استاتیک
 

0 

 و 00تا  8:31

 05تا  00
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

مهندسی 

 مکانیک
 0 مقاومت مصالح

 0 های پیوستهمکانیک محیط

و  3833

3800 
 طراحی کاربردی مهندسی مکانیک

 دینامیک
 

0 

 و 00تا  8:31

 05تا  00
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

مهندسی 

 مکانیک

 0 ارتعاشات

 0 کنترل

 0 های ممتدارتعاشات سیستم

و  3850

3208 
 تبدیل انرژی مهندسی مکانیک

 0 ترمودینامیک

 و 00تا  8:31

 05تا  00
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

مهندسی 

 مکانیک

 0 مکانیک سیاالت

 0 انتقال حرارت  

 0 جابجایی و رسانش

 و 0150 

0123 
  مهندسی پزشکی

 0 های بیولوژیکیسازی سیستممدل

 شفاهی 00تا  2
 دوشنبه

40/43/1041 

 مهندسی برق

 و کامپیوتر
 0 های بیولوژیکیپردازش سیگنال

و 0121  

0011 

- شناختی علوم

 اعصاب علوم

 شناختی

 هوش و رایانش

 مصنوعی

 0 نروآناتومی و نروفیزیولوژی

 شفاهی 00تا  2
 شنبهسه

14/43/1041 

 مهندسی برق

 و کامپیوتر
های پردازش و تحلیل سیگنال در علوم اعصابروش  0 

و 0080  

0010 

  مهندسی کامپیوتر
 0 پایگاه داده پیشرفته

 شفاهی 00تا  2
 یکشنبه

48/43/1041 

 مهندسی برق

 و کامپیوتر
 0 سیستم عامل پیشرفته

و 0031  

0005 
  مهندسی کامپیوتر

 0 شناسایی الگو

 شفاهی 00تا  2
 شنبهسه

14/43/1041 

 مهندسی برق

 و کامپیوتر
 0 یادگیری ماشین

و 0003  

0002 
  مهندسی کامپیوتر

های کامپیوتری پیشرفتهشبکه  0 

 شفاهی 00تا  2
 دوشنبه

40/43/1041 

 مهندسی برق

 و کامپیوتر
 0 سیستم عامل پیشرفته

و  0020

0300 

 مهندسی متالورژی

 و مواد 

 

 

 0 خواص فیزیکی مواد

 و 00تا  8:31

 05تا  00
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041   

مهندسی 

 مکانیک

 0 خواص مکانیکی مواد

 0 آنالیز پیشرفته مواد

 0 زبان خارجی تخصصی مواد
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و  0332

0300 
  مهندسی شیمی

 0 ارشد()آزمون در حد کارشناسی سینتیک و طراحی راکتور

 00تا  2

 
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041  

 شنبهسه و

14/43/1041      

مهندسی 

 شیمی و نفت

 0 ارشد(ن در حد کارشناسی)آزمو ترمودینامیک

 0 )آزمون در حد کارشناسی ( های انتقالپدیده

 0 نامهمصاحبه تخصصی از پایان

و  0000

0003 

مهندسی 

 مکاترونیک
 

 0 مکاترونیک

 و 00تا  8:31

 05تا  00
 شفاهی

 یکشنبه

48/43/1041 

 دوشنبهو 

40/43/1041  

مهندسی 

 مکانیک
 0 دینامیک

 0 کنترل

و  0000

0080 

مهندسی مکانیک 

 بیوسیستم

های طراحی ماشین

 کشاورزی

 0 طراحی ماشین های کشاورزی تکمیلی

 شفاهی 08تا  8:31
 یکشنبه

48/43/1041 
 0 اجزای محدود کشاورزی

 ابزار اندازه گیری
0 

 

و  0055

0023 

مهندسی مکانیک 

 بیوسیستم

اوری پس از فنّ

 رداشتب

 0 اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصوالت کشاورزی

 شفاهی 08تا  8:31
 دوشنبه

40/43/1041 
 0 رئولوژی مواد غذایی کشاورزی

 مهندسی تجهیزات صنایع غذایی
0 

 

و  0022

0010 

 یمهندس

 ونیزاسیمکان

 یکشاورز

 لیو تحل تیریمد

 هاسامانه

 0 کشاورزیآزمون و ارزیابی ماشینهای 

 شفاهی 08تا  8:31
 دوشنبه

40/43/1041 
 0 تحلیل و برنامه ریزی سامانه های مکانیزاسیون کشاورزی

 0 برنامه ریزی استراتژیک

و  0000

0035 

علوم و مهندسی 

 باغبانی

فیزیولوژی تولید و 

پس از برداشت 

 گیاهان باغبانی

 0 فیزیولوژی پس از برداشت

 فاهیش 08تا  8:31
 یکشنبه

48/43/1041 
 0 تولید محصوالت باغبانی کشاورزی

 فیزیولوژی گیاهان باغی
0 

 

و  0000

0080 

علوم و مهندسی 

 صنایع غذایی
 صنایع غذایی

 0 انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی

 شفاهی 08تا  8:31
 یکشنبه

48/43/1041 
 0 عملیات واحد پیشرفته کشاورزی

 0 مدلسازی مقدماتی

و  0001

0080 

علوم و مهندسی 

 صنایع غذایی
 شیمی مواد غذایی

 0 ییمواد غذا یکیزیخواص ف

 شفاهی 08تا  8:31
 دوشنبه

40/43/1041 
 0 دهایپیل یمیش کشاورزی

 0 ها نیپروتئ یمیش



 

19 
 

و  0000

و  0082

0020 

علوم و مهندسی 

 صنایع غذایی
 ذاییفناوری مواد غ

 0 شرفتهیپ ییغذا عیصنا

 شفاهی 08تا  8:31
 دوشنبه

40/43/1041 
 0 ییمواد غذا یحرارت ریغ یندهایفرا کشاورزی

 0 یالکل ریغ یها یدنینوش یندهایفرآ یو نوآور یفناور

و  0000

0005 
 یاقتصاد کشاورز

اقتصاد منابع 

و  یعیطب

 ستیزطیمح

 0 اقتصاد خرد تکمیلی

 شفاهی 08 تا 8:31
 یکشنبه

48/43/1041 
 کشاورزی

 0 اقتصاد سنجی تکمیلی

 0 اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی

 0 اقتصاد محیط زیست تکمیلی

و  0001

0053 

مدیریت 

خیزی و حاصل

زیست فنّاوری 

 خاک

شیمی، 

خیزی خاک حاصل

 و تغذیه گیاه

 0 شیمی خاک پیشرفته

 شفاهی 08تا  8:31
 نبهدوش

40/43/1041 
 0 حاصلخیزی خاک پیشرفته کشاورزی

 0 مدیریت تغذیه گیاه

و  0021

0518 

منابع  تیریمد

 خاک

منابع خاک و 

 یاراض یابیارز

 0 پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته

 شفاهی 08تا  8:31
 یکشنبه

48/43/1041 
 0 شناسایی و تهیه نقشه خاک کشاورزی

 0 بی تناسب اراضیارزیا

و  0501

0508 
 تغذیه دام علوم دامی

 3 تغذیه پیشرفته

 شفاهی 08تا  8:31
 یکشنبه

48/43/1041 
 کشاورزی

 3 تغذیه نشخوارکنندگان

 3 متابولیسم مواد معدنی و ویتامینها

 0 آمار و طرح آزمایشات

و  0505

0583 
 تغذیه طیور علوم دامی

 3 پیشرفتهتغذیه 

 شفاهی 08تا  8:31
 دوشنبه

40/43/1041 
 کشاورزی

 3 تغذیه طیور

 3 افزودنی ها، مواد معدنی و ویتامینها

 0 آمار و طرح آزمایشات

و  0528

0800 

علوم و مهندسی 

 آب
 آبیاری و زهکشی

 0 رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی

 شفاهی 08تا  8:31
 یکشنبه

48/43/1041 
 کشاورزی

 0 آبیاری سطحی

 0 آبیاری تحت فشار

 0 فیزیک خاک
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و  0800

0833 

علوم و مهندسی 

 آب
 های آبیسازه

 0 سدهای خاکی

 شفاهی 08تا  8:31
 دوشنبه

40/43/1041 
 کشاورزی

 0 هیدرولیک رسوب

 0 هیدرولیک پیشرفته

 0 سازه های تنظیم آب

و  0800

0800 

علوم و مهندسی 

 آب
 منابع آب

 0 آبهای زیرزمینی

 شفاهی 08تا  8:31
 دوشنبه

40/43/1041 
 کشاورزی

 0 مهندسی منابع آب

 0 هیدرولوژی آبهای سطحی تکمیلی

 0 تحلیل سامانه های منابع آب

و  0851

0882 

نژادی ژنتیک و به

 گیاهی
 

 0 بیومتری

 شفاهی 08تا  8:31
 دوشنبه

40/43/1041 
 0 ژنتیک کشاورزی

 0 نژادی کیاهیبه

و  0210

0205 
 گروتکنولوژیآ

فیزیولوژی گیاهان 

 زراعی

 0 فیزیولوژی گیاهان زراعی

 شفاهی 08تا  8:31
 دوشنبه

40/43/1041 
 0 تکنولوژی بذر کشاورزی

 0 های محیطی بر گیاهاناثر تنش

و  0230

0253 
 گروتکنولوژیآ

اکولوژی گیاهان 

 زراعی

 0 اکولوژی گیاهان زراعی

 شفاهی 08تا  8:31
 یکشنبه

48/43/1041 
 0 زراعت تکمیلی کشاورزی

 0 برنامه ریزی الگوی کشت

و  0223

0100 

بیوتکنولوژی 

 کشاورزی
 

 0 ژنتیک

 شفاهی 08تا  8:31
 یکشنبه

48/43/1041 
 کشاورزی

 0 نومیکژ

 0 مهندسی ژنتیک

 0 ریزازدیادی و کشت بافت گیاهی

و  0103

0105 
  توسعه کشاورزی

 0 نیسرزم شیو آما ییفضا یزیبرنامه ر

 شفاهی 08تا  8:31
 یکشنبه

48/43/1041 
 کشاورزی

 0 قیتحق روش

 0 پروژه یابیارزش

 0 یسعه روستائتو یزیو برنامه ر یگزار استیس

 0 توسعه تیریمد

و  0100

0105 

حشره شناسی 

 کشاورزی
 

 0 سم شناسی آفتکشها

 شفاهی 08تا  8:31
 دوشنبه

40/43/1041 
 0 فیزیولوژی حشرات کشاورزی

 0 کنترل بیولوژیک
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و  0000

0000 
  ادبیات فرانسه

 0 نقد و نظریه های ادبی

 شفاهی 03الی  2
 نبهیکش

48/43/1041 

ادبیات فارسی 

های و زبان

 خارجی
 0 ادبیات معاصر فرانسه

 0 تحلیل و تفسیر متون ادبی

و  0001

0008 

آموزش زبان 

 انگلیسی

 

 

 

 

 

 زبانشناسی کاربردی و روشهای تدریس
0 

 

 از

 صبح 2:31
 شفاهی

 شنبهسه

14/43/1041 

ادبیات فارسی 

های و زبان

 خارجی
 0 ون سازی و انگلیسی برای اهداف ویژهآزم

 روش تحقیق و فراگیری زبان اول و دوم
0 

 

شرکت نمایند  در مصاحبه تخصصی دانشگاه تبریز 8برای افرادی که نتوانند در روزهای تعیین شده در جدول شماره  *

در نظر گرفته شده  8در جدول شماره در همان ساعات تعیین شده  11/43/1041 مورخ هبروز چهارشنزمان جایگزین 

 .است

 

 :نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه -5

 :درخواست پذیرش داوطلبانتشکیل پرونده جهت  -5-0

 08/10/0010  تاریخاز  اطالعیهاین  3بند آپلود مدارک مندرج در ثبت نام و  از طریق داوطلبان پذیرش درخواست

مدیریت تحصیالت تکمیلی  وبگاهدر به هر کد رشته محل( )با توجه به جدول زمانی مربوط  10/13/0010 لغایت

دانشکده یا پژوهشکده ها الزم است داوطلبان قبل از ثبت نام به وبگاه  پذیر خواهد بود.دانشگاه تبریز امکان

 مراجعه نمایند. 

بریز ت مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه وبگاهدر  و مدارک آپلود شده توسط داوطلب صحت اطالعات وارد شده

 داوطلبباشد. در صورتیکه در هر مرحله از فرآیند پذیرش داوطلب و حتی پس از پذیرش بر عهده داوطلب می

با اطالعات واقعی  وبگاهدر  و مدارک آپلود شده توسط داوطلب در دانشگاه مشخص گردد که اطالعات وارد شده

مدیریت تحصیالت  وبگاهثبت نام داوطلب در  همچنین برخورد خواهد شد.و مقررات مغایرت دارد مطابق قوانین 

دانشگاه تبریز در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در دوره  اطالعیهتکمیلی دانشگاه تبریز به منزله مطالعه کامل 

عدم ثبت نام در وبگاه  باشد.از طرف داوطلب می اطالعیهو قبول کلیه شرایط مندرج در این  0010دکتری سال 

ی دانشگاه تبریز در زمان تایید شده به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در مدیریت تحصیالت تکمیل

 دانشگاه تبریز است.

 :و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( تخصصی و مصاحبه یا شفاهیو  آزمون کتبی)مرحله دوم  شرکت در -5-0

که در انتهای مرحله آپلود مدارک )ون با در دست داشتن کارت شرکت در آزم کلیه داوطلبان حائز شرایط بایستی

 8دول جدر روزهای تعیین شده در اند(، دریافت و چاپ نموده از وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز

 به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند. تخصصی و مصاحبه و یا شفاهی جهت شرکت در آزمون کتبی اطالعیهاین 

  منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز است.ه عدم مراجعه در این تاریخ ها ب


