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 اطالعيه دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

  1911 - 1011 تحصيلیمتمركز دكتری سال آزمون نيمهبرگزاری مصاحبه علمی در خصوص 

بسمه تعالي

مصوب  و مراكز آموزش عالی ها دانشگاههای تحصيالت تکميلی در  قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورهبر اساس 

ابالغي  33سال  (Ph.D) اجرایي آزمون ورودی دکتری نامه یوهشمجلس محترم شورای اسالمي، و  81/81/8931مورخ 

شامل  ،پذیرش دانشجو در دوره دکتری (13/21/8933مورخ  5316 شماره سازمان سنجش و آموزش کشور )موضوع نامه

گیرد  انجام ميصورت متمرکز  هبسازمان سنجش آموزش کشور آزمون توسط  مرحلۀ اول .است یا دومرحلهاجرای فرآیند 

توسط ، اوطلبانآموزشي، پژوهشي و فناوری دبررسي سوابق مصاحبه علمي، سنجش عملي، شامل  ،و مرحلۀ دوم آن

داوطلبان واجد شرایط در راستای تحقق این امر، از بین  دانشگاه شهيد مدنی آذربایجانگیرد.  دانشگاه صورت مي

 الکترونيکی صورت بهمصاحبۀ علمی برگزاری  از طریقتنها به این دانشگاه، سازمان سنجش از طریق  شده معرفي

 8933-8122تحصیلي  برای سال پژوهشی - آموزشی دكتری تخصصی، اقدام به پذیرش دانشجوی برخط )آنالین(

 نماید. مي

ي که در مرحله اول آزمون دکتری شرکت نموده و از طریق سازمان سنجش جهت شرکت در مصاحبه علمي، داوطلبان

اند، الزم است بر اساس برنامه زماني  شده آموزشي، پژوهشي و فناوری به این دانشگاه معرفيبررسي سوابق سنجش عملي، 

و سنجش  معيارهایشرکت نمایند.  برخط صورت الکترونيکی علمی به مصاحبهدر در این اطالعیه،  شده اعالم

 :استزیر  شرح بهپژوهشي  –برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشي  پذیرش دانشجو

 توسط سازمان سنجش درصد( 62)متمرکز مرحله اول آزمون امتیاز ( 8

 دانشگاهتوسط  درصد( 12آموزشي، پژوهشي و فناوری )سوابق امتیاز  (1

 دانشگاهتوسط  درصد( 92مصاحبه علمي و سنجش عملي ) (9

توسط آزمون دکتری  امتياز مرحله دومعنوان  هباین اطالعیه  9 و 2مجموع امتیازات بندهای پس از انجام مصاحبه، 

شدگان نهایي  داوطلبان و اعالم اسامي قبولنهایي  محاسبه نمرهگردد. مي و به سازمان سنجش اعالم دانشگاه تعیین

 اعالم خواهد شد.مقررات توسط سازمان سنجش انجام و براساس 

 به شرح زیر خواهد بود: غیرحضوری صورت بهمرحله مصاحبه علمي آزمون دکتری مراحل برگزاری 

 در سامانه  ( بارگذاری مدارک الزمالف

را  زیر مدارکبایستي  ،http://madarek.azaruniv.ac.irدانشگاه به آدرس  ارسال مدارک سامانهداوطلبان پس از ورود به 

 :بارگذاری نماینددر سامانه 

 داوطلب  9 1تصویر پرسنلي ( 8

 (8شدۀ مشخصات داوطلب )فرم شمارۀ  فرم تکمیل( 1

 سنجش. با اطالعات ارسالي از سازمان داوطلبشناسنامه و کارت ملي برای تطبیق مشخصات تمام صفحات  یرتصو( 9
 

http://madarek.azaruniv.ac.ir/
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 .8933متمرکز دکتری سال  ( تصویر کارنامۀ مرحله اول آزمون نیمه1

 لیسانس(. مدرک کارشناسي ارشد )فوق ( تصویر6

 92/20/8933بوده و حداکثر تا تاریخ ای  و یا دکترای حرفهکه دانشجوی سال آخر دوره کارشناسي ارشد  شدگاني معرفي :1 تبصره

 خود را تحصیلتوسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل  تأییدشدهگواهي  تصویرد، الزم است ونش ميالتحصیل  فارغ

سال  ورودی دکتری های تحصیلي آزمون انتخاب رشتهراهنمای : 1شمارۀ دفترچه  801ۀ مطابق فرم مندرج در صفح)

 نمایند.بارگذاری را  ،مربوط به معدل واحدهای گذرانده ،(8933

 مدرک کارشناسي )لیسانس(. تصویر( 5

مدرک کارشناسي ناپیوسته  بر اصلعالوه  هستند،کارشناسي ناپیوسته  ۀالتحصیل دور که فارغ شدگاني معرفيدسته از  آن :2تبصره 

 بایست اصل مدرک کارداني را نیز ارائه نمایند.  مي

باشند، الزم است اصل گواهي  نمي تحصیلي خود  قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک دالیليبه بنا شدگاني که   معرفي :9تبصره 

 .جای مدرک فوق بارگذاری نمایند هبتوسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرک را  تأییدشده

 مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد. ریزنمرات( 0

در ) سال از تاریخ آن نگذشته باشد 1های معتبر زبان انگلیسي که بیش از  تصویر گواهي نمرۀ زبان از یکي از آزمون( 1

 وجود( صورت

مدرک زبان با نمره الزم تا آزمون جامع  هاند، در صورت پذیرش، ملزم به ارائ متقاضیاني که هنوز مدرک زبان اخذ ننموده: 0 تبصره

 هستند.

مقررات »را با توجه به بند  شده معرفي وظیفه نظاممدرکي که وضعیت تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا ( 3

ورودی دورۀ دکتری شرکت در آزمون نام و  ثبتراهنمای ( 8شماره )ه چدفتر 9مندرج در صفحه « وظیفه عمومي

 )برای برادران(. ، مشخص نماید8933سال 

 نامه کارشناسي ارشد پایان pdf فایل( 82

های  ترتیب آیتم به) عتبر، مجالت داخلي و خارجي معتبرهای م در سمینارها، کنفرانس شده ارائهمقاالت  pdf فایل( 88

 ( 8فرم شماره  بمندرج در بخش 

و افتخارات علمي )از قبیل گواهي  برنامه فوقهای  به سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي و فعالیت مربوطتصویر مدارک ( 81

ترتیب  به) داخلي و خارجي( های جشنوارهالمللي معتبر و کسب مقام در  دانشگاهي، مسابقات علمي بین تدریس

 (8فرم شماره  جهای مندرج در بخش  آیتم

سهیمه استفاده از گواهي معتبر مبني بر حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه برای متقاضیان تصویر ( 89

 .رزمندگان، ایثارگران و جانبازان

شرایط  حائزگواهي )که به تأیید باالترین مقام مسئول رسیده باشد( برای داوطلبان  تصویرحکم کارگزیني یا  تصویر( 81

 . آموزش عالي مؤسساتها و  تمامي دانشگاه سهمیۀ  مربیان رسمي قطعي و یا رسمي آزمایشي

با  1228201529211180شماره  حساب به( ریالهزار  صد هفتریال ) 022222مبلغ به  واریزی فیش تصویر( 86

 بنام IR870100004001074603022217و شماره شبای  938201561812220222222222222211شناسه 

متقاضي شرکت در مصاحبه  ،داوطلب که يدرصورتمرکزی.  نزد بانک اختصاصي دانشگاه شهید مدني آذربایجان درآمد

 .است يکافگرایش باشد تهیه تنها یک فیش واریزی  –بیش از یک رشته در 
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  است اعالم شده  33مهرماه سال  1شهریورماه لغایت تا  92داوطلباني که زمان مصاحبه آنها طبق این اطالعیه از

سامانه بارگذاری نمایند. سایر داوطلبان در  31/25/8933 را حداکثر تا آخر وقت اداری مورخه  الزم بایستي مدارک

باشد الزم است حداکثر تا چهار روز قبل از زمان مصاحبه خود مدارک را  مهرماه مي 1که زمان مصاحبه آنها بعد از 

 به مدارکي که بعد از تاریخ مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. بارگذاری نمایند.

 نسبت به ارسال مدارک از طریق سامانه اقدام  ،مقرر های یختاربه مصاحبه در هستند جهت دعوت  موظف داوطلبان

 از انجام مصاحبه محروم خواهند شد. صورت ینانمایند، در غیر 

 به شرح زیر است: شرایط اختصاصی دانشگاهو  شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان سایر

های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  دانشگاه داشتن مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد یا باالتر از یکي از -

 متناسب با رشته و گرایش تحصیلي در دورۀ دکتری.

آموزشي وزارت متبوع و جاری در دانشگاه  مقرراتبوده و دانشجویان مشمول کلیۀ  وقت تمامتحصیل در دورۀ دکتری،  -

نهایي ملزم به  شدگان پذیرفتهباشند. طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  شهید مدني آذربایجان مي

به دانشگاه برای کل مدت تحصیل دوره دکتری خواهند بود. لذا داوطلب نباید به  وقت تمامسپردن تعهد تحصیل 

 داشته یا در استخدام محل دیگری باشد. مؤسسه دیگری تعهد خدمت

نامه از سازمان مربوطه در مصاحبه شرکت نمایند و  توانند با داشتن معرفي های دولتي مي ها و دستگاه ن در سازمانیشاغل :5تبصره 

 در صورت قبولي در دورۀ دکتری باید حکم مأمور به تحصیل خود را ارائه نمایند.

 برای کل دوره 8933های سال  شهید مدني آذربایجان برای ورودی دانشگاهمقطع دکتری پردیس خودگردان  هشهری -

 فني و مهندسي وهای علوم پایه  رشتهو ریال  015.255.111 های علوم انساني رشتهدر نیمسال(  نه)تحصیلي 

  باشد. ميریال  190.115.011

% شهریه کل دوره از دانشجو اخذ خواهد 1نیمسال تحصیلي، برای هر نیمسال معادل  نهبرای سنوات تحصیلي بیش از  :6تبصره 

 شد.

التحصیل شدن دانشجو در کمتر از هشت نیمسال تحصیلي، متناسب با مبلغ هر نیمسال از مبلغ کل کسر  در صورت فارغ :7تبصره 

 خواهد شد.

  توسط داوطلب برگزاری مصاحبه علمیبرنامه زمانی  دریافتب( 

آموزشي، پژوهشي و  سوابق و بررسی مصاحبۀ علمی و سنجش عملی)دکتری آزمون مرحله دوم زمان برگزاری 

( 8) هدر جدول شماراین دانشگاه  یرشموردپذهای  کد رشته محل ه همراهبدر دانشگاه شهید مدني آذربایجان  (فناوری

مربوطه به داوطلب  دانشکدهاست طبق این برنامه و در ساعتي که از طریق  داوطلب موظف است. شده ارائهاین اطالعیه 

بنا  ،ها گرایش - یک از رشته در هرداوطلب چنانچه در مصاحبه علمي شرکت نماید.  سامانه جامشود از طریق  اعالم مي

 در شده مشخص  تاریختواند در  نباشد، مي شده اعالمهای  در جلسات مصاحبه در تاریخ شرکتبه دالیل موجه، موفق به 

 .شرکت نماید به صورت الکترونیکي برخطانجام مصاحبه  جهت "مراجعين با تأخير"برای  (8جدول )

برگزار  عصر 11:11صبح الي  1:11از ساعت ( 8)جدول شماره برنامه زماني گرایش طبق -مصاحبه هر رشتهتوجه: 

 .گردد مي





0

 (1جدول شمارۀ )

 كد

 محلرشته 

 كد

 رشته امتحانی
 روز و تاریخ مصاحبه ظرفيت نام دوره گرایش -نام رشته  

روز  و تاریخ مصاحبه 

 ريتأخمراجعين با 

 6 روزانه ادبيات فارسی زبان و 2111 1121
 چهارشنبهشهریور تا  91شنبه یکاز 

 مهر 1
 مهر 12شنبه 

 0 روزانه عربزبان و ادبيات  2111 1105
 تا چهارشنبه شهریور 91شنبه یکاز 

 مهر 1
 مهر 12شنبه 

 0 روزانه فلسفه و كالم اسالمی  2199 1666
 1 تا چهارشنبه مهر 6شنبه یکاز 

 مهر
 مهر 15شنبه سه 

 6 روزانه شناسی تربيتی روان 2100 1766
یکشنبه تا شهریور  91شنبه یکاز 

 مهر 19
 مهر 10شنبه دو

 7 روزانه شناسی روان 2151 1061
یکشنبه تا شهریور  91شنبه یکاز 

 مهر 19
 مهر 10شنبه دو

 7 روزانه فيزیک شيمی -شيمی  2211 2911
 مهر 12از شنبه مهر و  1چهارشنبه 

 مهر 10شنبه دوتا 
 مهر 15شنبه سه 

 مهر 12شنبه  مهر 1شنبه چهارتا  مهر 5از شنبه  9 روزانه شيمی آلی -شيمی  2212 2056

 مهر 12شنبه  مهر 1شنبه چهارتا  مهر 5از شنبه  7 روزانه شيمی تجزیه -شيمی  2219 2591

 مهر 12شنبه  مهر 1شنبه چهارتا  مهر 5از شنبه  6 پردیس خودگردان شيمی تجزیه -شيمی  2219 2579

 7 روزانه شيمی معدنی -شيمی  2210 2519
 مهر 12از شنبه مهر و  1چهارشنبه 

 مهر 10شنبه دوتا 
 مهر 15شنبه سه 

 7 روزانه آناليز -ریاضی محض 2299 2005
 ،مهر 1چهارشنبه تا  مهر 5شنبه از 

  مهر 10دوشنبه تا  مهر 12از شنبه 
 مهر 15شنبه سه 

 مهر 12شنبه  مهر 1شنبه چهارتا  مهر 5شنبه  0 روزانه جبر  -ریاضی محض 2299 2010

 مهر 1شنبه چهار مهر 0شنبه سه تا  مهر 5شنبه  6 روزانه هندسه توپولوژی - ریاضی محض 2299 2070

 0 روزانه    آناليز عددی- كاربردی ریاضی 2290 2166
 ،مهر 1چهارشنبه تا  مهر 5شنبه از 

  مهر 19شنبه یکتا  مهر 12از شنبه 
 مهر 10شنبه دو

 مهر 15شنبه سه   مهر 10دوشنبه تا  مهر 12از شنبه  6 روزانه    عملياتدر  تحقيق-كاربردی  ریاضی 2290 2100

 5 روزانه ها ذرات بنيادی و نظریه ميدان -فيزیک 2290 9156

چهارشنبه تا  شهریور 91شنبه یکاز 

 7شنبه دوتا  مهر 5شنبه از ، مهر 2

 ،مهر
 مهر 0شنبه سه 

 7 روزانه      اپتيک و ليزر - فيزیک 2290 9197

چهارشنبه تا  شهریور 91شنبه یکاز 

شنبه سه تا  مهر 5شنبه از ، مهر 2

 مهر 0
 مهر 1 شنبهچهار

 9 روزانه فيزیک پالسما - فيزیک 2290 9159

چهارشنبه تا  شهریور 91شنبه یکاز 

 6شنبه یکتا  مهر 5شنبه از ، مهر 2

 مهر
 مهر 7شنبه دو

 9 روزانه ماده چگال فيزیک - فيزیک 2290 9175

چهارشنبه تا  شهریور 91شنبه یکاز 

شنبه سه تا  مهر 5شنبه از ، مهر 2

 مهر 0
 مهر 1 شنبهچهار

 9 روزانه شناسی گرانش و كيهان -فيزیک  2290 9115
چهارشنبه تا  شهریور 91شنبه یکاز 

 مهر 2
 مهر 5شنبه 

 - مهر 12شنبه  2 پردیس خودگردان      اپتيک و ليزر - فيزیک 2290 9171

 مهر 15شنبه سه  مهر 10دوشنبه تا  مهر 12از شنبه  0 روزانه فيزیولوژی - شناسی گياهی زیست 2229 2729

 7 روزانه قدرت -مهندسی برق  2910 9060
شنبه سه تا  شهریور 91شنبه یکاز 

 مهر 0
 مهر 12شنبه 

 مهر 19شنبه یک مهر 7دوشنبه تا  مهر 5از شنبه  9 روزانه بيوتکنولوژی كشاورزی 2095 5121

 علمیبرگزاری مصاحبه  ج( نحوه
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است که از طریق سامانه آموزش  غيرحضوری و برخط صورت الکترونيکی بهبرگزاری مصاحبه علمي داوطلبان صرفاً 

مجازی دانشگاه )جام( انجام خواهد شد. بدین منظور الزم است داوطلبان به سایت اینترنتي سامانه جام دانشگاه 

(http://jam.azaruniv.ac.ir مراجعه نمایند. برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه ورود ) به سامانه جام به

 سامانه جام اینترنتي در سایت موجود "1911داوطلبان آزمون دكتری سال  راهنمای شركت در مصاحبه علمی"

 مراجعه شود. 

 سایر نکات مهمد( 

 افزاری الزم را قبالً فراهم  افزاری و نرم با توجه به مجازی و برخط بودن مصاحبه، داوطلبان محترم امکانات سخت

 شرایط و شئونات فرهنگي مصاحبه به صورت آنالین و تصویری را در حین مصاحبه رعایت نمایند.نموده و 

 نام و یا  چنانچه در هر مرحله از بررسي مدارک داوطلب، خالف واقع بودن آن به اثبات برسد، از بررسي مدارک، ثبت

 .آمده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد عمل ادامه تحصیل وی جلوگیری به

  جانبازان و مربیان رسمي و الزم به ذکر است جهت اطالع بیشتر از شرایط اختصاص سهمیه به رزمندگان، ایثارگران

راهنمای عملي  1دفترچه شماره  82و  3ها و مؤسسات آموزش عالي به صفحه  قطعي یا آزمایشي تمامي دانشگاه

 مراجعه نمایند. 8933انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری سال 

 باشند الزم است در تاریخي که توسط معاونت وظیفه نیروی انتظامي  خدمت مي به متقاضیاني که دارای دفترچه آماده

شود به خدمت اعزام شوند. بدیهي است در صورت پذیرفته شدن و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط در هر  اعالم مي

 مرحله از خدمت ترخیص خواهند شد.

 بایست مراتب را سریعاً به اطالع این  ، داوطلب ميشده اعالمسکونت و شماره تلفن  در صورت تغییر آدرس محل

 صورت عواقب امر به عهده خود داوطلب خواهد بود.  در غیر این ؛دانشگاه برساند

 مراغه،  -کیلومتری جاده تبریز 96، : تبریزدر سایت اصلي دانشگاه به نشاني های روزانه محل تحصیل دانشجویان دوره

و محل تحصیل دانشجویان دوره پردیس خودگردان در سایت پردیس دانشگاه به  دانشگاه شهید مدني آذربایجان

 باشد. خیابان ورزش )ساختمان خطیب( مي -نشاني: تبریز 
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