بسمه تعالی
اطالعیه شماره یک دانشگاه تربیت مدرس
در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397
(ارزیابی سوابق آموزشی  ،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی)
(تاریخ انتشار)1397/03/02 :

بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری ) ،( Ph.Dپذیرش دانشجو در این آزمون فرایندی دو مرحله ای است که
مرحله دوم بر اساس آیین نامه ابالغی شماره  11/19177مورخ  94/3/7و مصوبات شورای این دانشگاه انجام خواهد شد.
مرحله اول آزمون به صورت متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است .مرحله دوم آزمون شامل "بررسی
سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی" داوطلبان است که توسط دانشگاه های پذیرنده دانشجو
صورت می گیرد .در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل به اطالع داوطلبان این دانشگاه رسانده می شود.کلیه داوطلبان ثبت
نام و شرکت در مرحله دوم (بررسی سوابق آموزشی  ،پژوهشی ،مصاحبه علمی و سنجش عملی) آزمون نیمه متمرکز دوره های
دکتری سال  1397این دانشگاه ضروری است مطالب این اطالعیه را با دقت مطالعه کرده و با اطالع کامل از شرایط و ضوابط
نسبت به ثبت نام الکترونیکی ،بارگذاری مدارک الزامی و دریافت گواهی انجام ثبت نام در مهلت اعالم شده در این اطالعیه
اقدام و سپس در قالب جدول زمان بندی (که متعاقبا توسط دانشگاه اعالم خواهد شد) نسبت به ارائه مدارک الزم و شرکت در
مرحله دوم آزمون (ارزیابی تخصصی) اقدام نمایند.
-1

شرایط و ضوابط پذیرش

به کلیه داوطلبان تاکید می شود که شرکت داوطلبان در این مرحله صرفا بر اساس اطالعات و مدارک خوداظهاری آنان انجام
می شود .لذا ،احراز کلیه شرایط و ضوابط و توضیحات مذکور در دفترچه شماره  1و  2آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397
سازمان سنجش و مندرجات این اطالعیه و اطالعیه های بعدی این دانشگاه برای داوطلبان الزامی است و چنانچه داوطلبی
واجد شرایط و ضوابط الزامی نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطالعات و اصالت مدارک وی وجود داشته باشد مسئول عواقب آن
است و در صورت قبولی در هر مرحله ای از پذیرش و تحصیل باشد به تحصیل وی خاتمه داده می شود.
)1-1

مدرک زبان معتبر و مهلت ارائه آن توسط پذیرفته شدگان :ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مشروط به "احراز
حدنصاب زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر و ارائه آن تا پایان نیمسال اول
تحصیلی" است.

تاریخ اعتبار آزمون :حداکثر تا  2سال قبل از زمان شروع ثبت نام در مرحله دوم
مدارک زبان معتبر
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تبصره  :در صورتی که پذیرفته شده به صورت مشروط ثبت نام شده باشد ولی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی
معتبر به شرح جدول فوق در حداکثر مهلت ارائه آن نشود ،ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می گردد.
)1-2

انتخاب زمینه های تحقیقاتی  :داوطلبان برای آشنایی بیشتر با استادان این دانشگاه و اطالع از فعالیتهای علمی
و تحقیقاتی آنان میتوانند به لینک "زمینه های تحقیقاتی" در زیرشاخه "مدیریت برنامه ریزی ،گسترش و
بازنگری" ،بخش آموزش وبگاه د انشگاه تربیت مدرس مراجعه نمایند و زمینه تحقیقاتی مورد عالقه خود را هنگام
انجام فرایند ثبت نام در سامانه گلستان در قسمت مربوط تعیین و انتخاب نمایند .در هر حال زمینه تحقیقاتی
(موضوع رساله دکتری) پذیرفته شدگان با توافق استاد راهنما ،گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان
تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی در این خصوص برای آنان ایجاد نمی کند.

)1-3

سهمیه مربی  :داوطلبانی که متقاضی استفاده از سهمیه مربی گردیده اند ،موظف به ارائه گواهی (های) معتبر در
این خصوص می باشند .الزم به توضیح است منحصرا مربیانی که واجد شرایط و ضوابط وزارت علوم تحقیقات و
فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور باشند ،مجاز به استفاده از سهمیه مربی در آزمون ورودی دکتری
”( “Ph.D.نیمه متمرکز) سال 1397می با شند .پذیرش آن دسته از دانشجویانی که با استفاده از سهمیه مربی
پذیرفته می شوند مشروط به انعقاد قرارداد آموزشی با دانشگاه محل خدمت و پرداخت هزینه تحصیلی مصوب هیات
امنای دانشگاه حسب رشته/گرایش مربوط به شرح ذیل می باشد که  %50آن در ابتدای تحصیل و هنگام عقد
قرارداد %25 ،یک سال پس از شروع تحصیل و  %25باقیمانده دو سال پس از شروع تحصیل اخذ می شود.



برای رشته گرایش/های دانشکده های علوم انسانی ،مدیریت و اقتصاد و حقوق هزینه تحصیلی مبلغ 677376000
(ششصد و هفتادو هفت میلیون و سیصدو هفتاد و شش هزار) ریال می باشد و در سایر رشته/گرایش ها (دانشکده
های علوم پایه ،علوم ریاضی  ،علوم زیستی ،فنی و مهندسی ،مهندسی برق و کامپیوتر ،مهندسی شیمی ،مهندسی
عمران و محیط زیست ،مهندسی صنایع ،مهندسی مکانیک ،کشاورزی ،منابع طبیعی و علوم دریایی ،هنر و معماری
هزینه تحصیلی مبلغ ( 827904000هشتصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و چهار هزار) ریال می باشد.

تبصره :شهریه های فوق برای  8نیم سال تحصیلی می باشد و شهریه مازاد بر  8نیم سال به صورت روزشمار محاسبه و از
دانشجویان دریافت خواهد گردید .درضمن میزان شهریه دروس جبرانی ،مردودی ،حذف اضطراری و نظایر آن براساس شهریه
دروس تک درس و به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می شود.
داوطلبان در صورت دارا بودن و احراز شرایط مذکور ،ارائه مدارک ذیل هنگام ثبت نام در سیستم جهت شرکت در مصاحبه
آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  1397و انجام تعهدات مالی به شرح فوق مجاز به استفاده از سهمیه «مربی» هستند .در غیر
اینصورت ،در هر مرحله ای از پذیرش/تحصیل که باشند به تحصیل آنان خاتمه داده می شود.


فرم تایید شده مخصوص استفاده از سهمیه «مربی» (فرم شماره  4ذیل اطالعیه) در آزمون دکتری نیمه متمرکز
سال 1397



اولین حکم استخدام رسمی آزمایشی ممهور توسط هیأت ممیزه مرکزی یا هیأت ممیزه منصوب وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در دانشگاه یامؤسسه آموزش عالی ذیربط



آخرین حکم استخدامی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ذیربط
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)1-4

تائیدیه صالحیت عمومی داوطلب ،صادره از هیات مرکزی گزینش استاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دوره های نوبت دوم :پذیرش این داوطلبان مشروط به پرداخت شهریه در هر رشته گرایش به شرح زیر است ،لذا
مقتضی است داوطلبانی که توانایی پرداخت شهریه را ندارند از ثبت نام و شرکت در مصاحبه خودداری نمایند.
نکته مهم :داوطلبان این دوره ها ملزم هستند برای ثبت نام و شرکت در مرحله ارزیابی تخصصی دانشگاه فرم
مخصوص تعهد پرداخت شهریه  /هزینه تحصیل (فرم شماره  3ذیل این اطالعیه) را مطابق بند  8-2تکمیل و هنگام
ثبت نام بارگذاری نمایند ،در غیر این صورت مجاز به ثبت نام برای شرکت در مرحله دوم در کدرشته محل های
دوره های نوبت دوم نخواهند بود.



برای رشته گرایش/های دانشکده های علوم انسانی ،مدیریت و اقتصاد و حقوق هزینه تحصیلی مبلغ
(677376000ششصد و هفتادو هفت میلیون و سیصدو هفتاد و شش هزار) ریال می باشد و در سایر رشته/گرایش
ها (دانشکده های علوم پایه ،علوم ریاضی  ،علوم زیستی ،فنی و مهندسی ،مهندسی برق و کامپیوتر ،مهندسی
شیمی ،مهندسی عمران و محیط زیست ،مهندسی صنایع ،مهندسی مکانیک ،کشاورزی ،منابع طبیعی و علوم
دریایی ،هنر و معماری هزینه تحصیلی مبلغ (827904000هشتصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و چهار هزار)
ریال می باشد.

تبصره  :1پذیرفته شدگان بایستی برای هر نیمسال تحصیلی به میزان 12/5درصد کل شهریه را پرداخت نمایند .ضروری
است که حداقل  8درصد این مبلغ به هنگام ثبت نام غیرحضوری ،قبل از انتخاب واحد نیمسال اول و به صورت
الکترونیکی و مابقی آن ( 4/5درصد) در طول همان نیمسال (حداکثر تا دو و نیم ماه پس از شروع در نیمسال تحصیلی )
پرداخت گردد.
تبصره  :2مبالغ شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو در هر مقطع زمانی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
تبصره  :3شهریه های فوق برای  8نیم سال تحصیلی می باشد و شهریه مازاد بر  8نیم سال به صورت روزشمار محاسبه
و از دانشجویان دریافت خواهد گردید .درضمن میزان شهریه دروس جبرانی ،مردودی ،حذف اضطراری و نظایر آن
براساس شهریه دروس تک درس و به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می شود.
-2

نحوه ثبت نام در سامانه الکترونیکی دانشگاه

داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز را به فرمت مناسب تهیه نمایند و هنگام ثبت نام الکترونیکی
در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) آنها را به شرح مذکور در ذیل این اطالعیه (مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها)
بارگذاری نمایند .اندازه هر یک از فایل مدارک ارسالی (به جز عکس) نباید از  80کیلو بایت کمتر باشد .ثبت نام
الکترونیکی از  3تا  8خرداد ماه خواهد بود .الزم است داوطلبان در فاصله زمانی مذکور بر اساس راهنمای مندرج در
در ذیل این اطالعیه (نحوه ثبت نام الکترونیکی داوطلب) ثبت نام الکترونیکی خود را انجام دهند و برای کسب اطالعات
تکمیلی نیز به وبگاه دانشگاه تربیت مدرس (بخش آموزش) که نشانی آن در انتها ذکر شده است مراجعه نمایند.
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توجه  :در صورت راه یابی داوطلب به مصاحبه علمی ضروری است اصل کلیه مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) و
نسخه کامل کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سیستم جامع دانشگاهی (گلستان) در روز
برگزاری مصاحبه ارائه شود .زمان مصاحبه علمی کلیه رشته های این دانشگاه در بازه زمانی  2الی  5تیر ماه سال
 1397خواهد بود و "برنامه دقیق زمانبندی و راهنمای آزمون شفاهی ( مصاحبه )" هر کدرشته محل متعاقبا در
بخش آموزش وبگاه دانشگاه تربیت مدرس در اطالعیه های بعدی دانشگاه منتشر خواهد شد.
– 3نکات مهم
 )1-3کلیه مقاالت داوطلبان اعم از علمی – پژوهشی ،علمی  -ترویجی و مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل
امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با حوزه تخصصی داوطلب باشند و توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب
تایید شده باشند.
 )2-3مقاالتی که در مجالت ممنوعه (فاقد اعتبار ع لمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و
امتیازدهی نیستند.
 )3-3در صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب  ،بایستی تالیف ی ا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد،
درغیراینصورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.
 )4-3پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه
مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.
 )5-3پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاههای دولتی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک الزم مبنی بر
موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.
 )6-3چنانچه در هر مرحله از ثبت نام ،بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط ورود به
دوره دکتری مذکور در اطالعیه های سازمان سنجش و این اطالعیه نبوده است ،بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او
جلوگیری و مطابق مقررات در هر مرحله ای از پذیرش یا تحصیل باشد به تحصیل وی خاتمه داده می شود..
 )7-3درصورتی ک ه مدارک الزامی برای بررسی پذیرش داوطلبان به طور کامل توسط داوطلب در سامانه بارگذاری نشده باشد،
به درخواست پذیرش وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نخواهد بود.
 )8-3اطالعات تکمیلی در صورت نیاز طی اطالعیه های بعدی و صرفا از طریق بخش آموزش وبگاه دانشگاه اعالم خواهد شد و
داوطلبان بایستی تا زمان اعالم نتایج اخبار و اطالعیه های مربوط را از وبگاه مذکور مالحظه و پیگیری نمایند و دانشگاه
مسئولیتی در قبال اطالع رسانی جداگانه از طرق دیگر به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در هر مرحله ای در
موعدهایی که اعالم خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می شود.
 -4تسهیالت ویژه و شرایط استفاده از امکانات رفاهی دانشگاه تربیت مدرس
 )1-4تسهیالت ویژه دانشگاه تربیت مدرس
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الف) به دانشجویان رتبه های برتر نهایی (به تشخیص و تایید دانشگاه) در دوره های روزانه جایزهای نقدی (بین
 10تا  15میلیون تومان) وفق ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذیصالح دانشگاه به صورت هدیه در طول دوره
تحصیلی پرداخت خواهد شد:
ب) دانشگاه تربیت مدرس به دانشجویان رتبه های برتر نهایی (به تشخیص و تایید دانشگاه) براساس ضوابط و
مقررات مصوب مراجع ذیصالح دانشگاه اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اختصاص خواهد داد.
ج) دانشگاه تربیت مدرس در سال  97مبلغ  3/5تا  7میلیون تومان اعتبار پژوهشی برای حمایت از رسالههای
دانشجویان دوره روزانه در نظر گرفته است.
د) به کلیه دانشجویان دورههای روزانه ،براساس تبصره  6ماده  55آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی( ،در
صورت گذراندن دروس مربوط و شرکت در جلسه صالحیت مدرسی) گواهی صالحیت مدرسی اعطا خواهد شد.
(این گواهی امتیازی برای فارغالتحصیالن این دانشگاه برای جذب به عنوان هیات علمی در سایر دانشگاهها
محسوب می گردد).
ه) دانشگاه تمهیدات الزم را به منظور استفاده دانشجویان دوره های دکتری از فرصت مطالعاتی خارج از
کشور(بورس کوتاه مدت) با توجه به شرایط و ضوابط موجود فراهم نموده و در این راستا نهایت همکاری را به عمل
خواهد آورد.
و) به رتبه های برتر دورههای دکتری روزانه ،طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری امتیاز بیشتری برای سکونت در خوابگاه مجردی داده می شود.
 )2-4ضوابط و شرایط واگذاری و استفاده از تسهیالت رفاهی
الف) با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه در پردیس مرکزی ،دانشکده کشاورزی و دانشکده منابع طبیعی نور ،واگذاری
خوابگاه به صورت مجردی فقط به دانشجویان روزانه به طور تدریجی در طول نیمسالهای اول و دوم خواهد بود و مدت
سکونت حداکثر تا پایان نیمسال هشتم در مقطع دکتری با پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هر نیمسال می باشد .ضمناً به
دانشجویان روزانه شاغل و بورسیه (غیر از بورسیههای وزارت علوم و بهداشت) خوابگاه تعلق نمی گیرد.
ب) دانشگاه امکان تامین خوابگاه و امکانات رفاهی برای دورههای نوبت دوم (شبانه) را ندارد و به دانشجویان مذکور تغذیه
یارانه ای تعلق نمی گیرد.
ج) با توجه به محدود بودن تعداد خوابگاههای متاهلی ،به دانشجویان ورودی  97واجد شرایط ،صرفاً براساس ضوابط ،وام
ودیعه مسکن پرداخت خواهد شد.
د) تغذیه دانشجویی طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری صرفاً به دانشجویان روزانه در
روزهای غیر تعطیل از شنبه تا چهارشنبه در سنوات مجاز تحصیلی ارائه می شود.
ه) پرداخت هر گونه وام به صورت محدود و براساس اعتبار تامینی از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت
علوم ،تحقیقات وفناوری می باشد.
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 -5نحوه پرداخت هزینه ثبت نام ،دریافت گواهی شرکت در مرحله دوم آزمون و برنامه زمان بندی مصاحبه علمی
داوطلبان بایستی پس از مطالعه دقیق مفاد این اطالعیه و بارگذاری مدارک و سوابق آموزشی ،پژوهشی و علمی الزامی و
اختیاری (حسب مورد) طبق فرایند زیر نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام برای شرکت در مرحله دوم آزمون اقدام نمایند.
 )5-1هزینه ثبت نام و بررسی مدارک برای هر رشته /گرایش امتحانی مبلغ 900000ریال می باشد که بایستی داوطلب به
صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام و سپس گواهی ثبت نام را دریافت
نماید.
 )5-2ارائه گواهی ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهی(گلستان) در روز برگزاری مصاحبه علمی ضروری است و داوطلبانی که
نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش اقدام نکرده و گواهی ثبت نام الکترونیکی را دریافت نکرده باشند مجاز به شرکت در
جلسه مصاحبه علمی نخواهند بود.
 )5-3توصیه نامه علمی محرمانه از اساتید دوره کارشناسی ارشد که ضروری است حداقل یکی از آنها استاد راهنمای اصلی
دوره باشد و به صورت محرمانه و در پاکت در بسته هنگام شرکت در مصاحبه ارائه شود .
 )5-4نشانی بخش آموزش وبگاه دانشگاه تربیت مدرس http://www.modares.ac.irمی باشد وضروری است
داوطلبان برای مشاهده اطالعات تکمیلی و اطالعیه های بعدی به نشانی مذکور مراجعه نمایند.
*داوطلبان در صورت نیاز برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این اطالعیه می توانند در روزهای اداری (شنبه الی چهارشنبه) و غیر از
تعطیالت رسمی از ساعات  10الی  12صرفا با شماره تلفن های  82883184و 82883061تماس بگیرند و از تماس با شماره تلفن های
دیگر دانشگاه جدا خودداری نمایند

مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
معاونت آموزشی
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