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 بسمه تعالی

 
 9911اسامی پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی سال 

 (برگزیدگان علمی)از طریق پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان  

 (50/50/9911: تاریخ انتشار -7شماره اطالعیه )

 

شدگان بر اساس شماره رساند اسامی پذیرفتهتمام دانشجویان و داوطلبان عزیز، به اطالع میبا آرزوی سالمتی برای 

در جدول زیر اعالم شده  آنان رقم سمت راست شماره ملی و نام پدر هفتپرونده ثبت شده در سامانه گلستان دانشگاه، 

 .است

 :باشدیر میاین افراد منوط به احراز کلیه شرایط ز پذیرش قطعیشایان ذکر است  

در رشته مربوط از طریق آزمون دکتری تخصصی در  (کافی بودن تعداد دانشجویان ورودی جدید) تشکیل دوره -1

  1911سال 

 تایید پذیرش نهایی داوطلب توسط سازمان سنجش آموزش کشور  -2

 تایید صالحیت عمومی داوطلب توسط مراجع ذی صالح   -9

احراز حدنصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول وفق جدول زیر و ارائه مدرک مذکور  -4

 دانشگاه تربیت مدرسبه مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون  برگزاری آزمون جامع حداکثر تا قبل از

رک مربوط احراز نشود، در در صورتی که داوطلبی موفق به احراز کلیه شرایط فوق نشود یا اصالت مدا: تذکر

های دوره نیز ای از ثبت نام و ادامه تحصیل، پذیرش داوطلب لغو خواهد شد و شرکت در کالسهر مرحله

 .کندگونه حقی برای وی ایجاد نمیهیچ

 قابل قبول  حدنصابجدول مدارک زبان انگلیسی معتبر و 

 (به بعد 8598فوریه   8مطابق با  9910بهمن ماه  91از )

 مدارک زبان معتبر 

آزمون زبان 

دانشگاه های 

 سطح یک

TMU 
EXAM 

MSRT 
(MCHE) 

MHLE 
IELTS 

Academic 
TOEFL 

IBT 
TOLIMO 

حدنصاب نمره قابل قبول 

 برای پذیرش قطعی
05 05 05 05 0/0 05 055 
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  9911سال ( برگزیدگان علمی )بدون آزمون  دکتری تخصصیدوره های شدگان اسامی پذیرفته

 دانشگاه تربیت مدرس 

 دانشکده ردیف
شماره 

 پرونده

هفت رقم سمت 

راست شماره 

 ملی

 توضیحات رشته قبولی نام پدر

 حقوق کیفری و جرم شناسی اصغر 789879700708 حقوق 9
 

 آموزش زبان روسی ابوالقاسم 7797805 78989 علوم انسانی 8

 فرانسهآموزش زبان  منوچهر 9958701 78819 علوم انسانی 9
 

 رمضانعلی 5990817 79150 علوم انسانی 1
جغرافیا و برنامه ریزی 

  روستایی

 روابط بین الملل عیدمحمد 5118198 78010 علوم انسانی 0

مشروط به ارائه تصویر کامل نسخه 
 نهایی قبل از چاپشده تایید 

(proof )مقاالت علمی /مقاله
پژوهشی دارای نامه پذیرش چاپ یا 

مقاالت/چاپ شده مقالهتصویر نسخه 

 روانشناسی جلیل 5918019 78800 علوم انسانی 0

 1مشروط به ارائه فرم شماره 
یا نامه رسمی ( گواهی معدل و رتبه)

حاوی تمامی اطالعات مقطع 
کارشناسی ارشد به عنوان دانشگاه 

تربیت مدرس و با تایید مدیر 
 آموزشی دانشگاه محل تحصیل

 زبان و ادبیات فارسی غالمرضا 7199019 78998 علوم انسانی 7
 

 زبان وادبیات عربی علی 1010071 78589 علوم انسانی 8
 

 زبانشناسی -علوم شناختی  مصطفی 9510100 79181 علوم انسانی 1
 

 فیزیولوژی ورزشی اصغر 5908559 78111 علوم انسانی 95
 

 مدیریت ورزشی سعداهللا 5091090 78810 علوم انسانی 99
 

 شیمی آلی -شیمی  اسماعیل 5889110 78989 علوم پایه 98
 

 شیمی تجزیه -شیمی  علی رضا 789975017807 علوم پایه 99
 

 شیمی فیزیک -شیمی  فیروز 9718179 78805 علوم پایه 91
 

 شیمی فیزیک -شیمی  محمدعلی 5189995 78985 علوم پایه 90
 

 9111101 78181 علوم ریاضی 90
سید 

 غالمرضا
 آمار

 

 آمار محمدتقی 5985700 78590 علوم ریاضی 97
 

 ریاضی کاربردی احمد 8011890 78801 علوم ریاضی 98
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 آنالیز -ریاضی محض  وحید 8879518 78970 علوم ریاضی 91
 

 جبر -ریاضی محض  عبدالرزاق 788075990889 علوم ریاضی 85
 

 علی 5570070 79817 علوم زیستی 89
نانو ) ریز زیست فناوری

  (بیوتکنولوژی

 حسین 5017798 78989 علوم زیستی 88
نانو )ریز زیست فناوری 

  (بیوتکنولوژی

 ژنتیک مولکولی پرویز 5501900 79890 علوم زیستی 89
 

 ژنتیک مولکولی سعید 0718099 78190 علوم زیستی81
 

 عباسعلی**/*5901889 78991 فنی و مهندسی 80
 -مهندسی متالورژی و مواد 

 سرامیک

مشروط به ارائه تصویر کامل -1
 نهایی قبل از چاپشده نسخه تایید

(proof )مقاالت علمی /مقاله
پژوهشی دارای نامه پذیرش چاپ یا 

 مقاالت/تصویر نسخه چاپ شده مقاله
 1مشروط به ارائه فرم شماره -2

یا نامه رسمی ( گواهی معدل و رتبه)
حاوی تمامی اطالعات مقطع 

به عنوان دانشگاه  کارشناسی ارشد
تربیت مدرس و با تایید مدیر 
 آموزشی دانشگاه محل تحصیل

 بیماری شناسی گیاهی فرهاد 787185115719 کشاورزی80
 

 بیوتکنولوژی کشاورزی داود *0575001 78791 کشاورزی 87

مشروط به ارائه تصویر کامل نسخه 
 نهایی قبل از چاپشده تایید 

(proof )علمی مقاالت /مقاله
پژوهشی دارای نامه پذیرش چاپ یا 

مقاالت/تصویر نسخه چاپ شده مقاله

 حشره شناسی کشاورزی مهدی 789985009781 کشاورزی 88
 

 تغذیه طیور -علوم دامی  ابراهیم 5900808 79811 کشاورزی 81
 

 نوراهللا 5870109 78815 کشاورزی 95
منابع  -علوم و مهندسی آب 

  آب

 محمدعلی 5587581 79101 کشاورزی 99

 -علوم و مهندسی باغبانی 

فیزیولوژی تولید و پس از 

 برداشت گیاهان باغبانی
 

 مهران 7511889 79811 کشاورزی 98

مهندسی مکانیک 

طراحی ماشین  -بیوسیستم

 های کشاورزی
 

 اقتصاد سالمت -اقتصاد  عباس 0551890 78918 مدیریت و اقتصاد 99
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 عبداله 787088918917 مدیریت و اقتصاد 91
علم اطالعات و دانش شناسی 

  مدیریت اطالعات و دانش -

 ابراهیم 5919175 78105 مدیریت و اقتصاد 90
علم اطالعات و دانش شناسی 

  مدیریت اطالعات و دانش -

 محمدرضا *5899157 78909 مدیریت و اقتصاد 90
 اقتصاد  -علوم اقتصادی 

 بین الملل

تصویر کامل نسخه مشروط به ارائه 
 نهایی قبل از چاپ شده تایید

(proof )مقاالت علمی /مقاله
پژوهشی دارای نامه پذیرش چاپ یا 

مقاالت/تصویر نسخه چاپ شده مقاله

 عبدالمهدی 5898998 78888 مدیریت و اقتصاد 97
تولید و  -مدیریت صنعتی 

  عملیات

 علی 0880090 78010 مدیریت و اقتصاد 98
 -فناوری اطالعات مدیریت 

  کسب و کار هوشمند

91 
منابع طبیعی و 

 علوم دریایی
 هوشنگ 9189015 79107

 -علوم و مهندسی آبخیز 

  حفاظت آب و خاک

15 
منابع طبیعی و 

 علوم دریایی
 اسکندر *5808881 78010

 -علوم و مهندسی آبخیز 

 مدیریت حوزه های آبخیز

مشروط به ارائه تصویر کامل نسخه 
( proof)نهایی قبل از چاپشده تایید 
مقاالت علمی پژوهشی دارای /مقاله

نامه پذیرش چاپ یا تصویر نسخه 
 مقاالت/چاپ شده مقاله

19 
منابع طبیعی و 

 علوم دریایی
 فریدون 789889108858

 -علوم و مهندسی شیالت 

  تکثیر و پرورش آبزیان

18
منابع طبیعی و 

 علوم دریایی
 علی اکبر 5895185 79805

علوم و مهندسی محیط 

  زیست

19 
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 الکترونیک -مهندسی برق  سید حسین 789115181878

 

11 
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 الکترونیک -مهندسی برق  علی 5798859 78150

 

10 
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
78815 5081819 

سید 

 عالءالدین
 قدرت -مهندسی برق 

 

10
 مهندسی برق و

 کامپیوتر
 قدرت -مهندسی برق  مهدی 780889810908

 

17 
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 معراج 5919187 79871

مخابرات  -مهندسی برق 

  (میدان و امواج)
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18 
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 رضا 789195007001

مخابرات  -مهندسی برق 

  (میدان و امواج)

11
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
نرم افزار -مهندسی کامپیوتر  جواد 8990078 78808

 

05 
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
نرم افزار -مهندسی کامپیوتر  حسن 7998117 78809

 

 مهندسی پلیمر علی رضا 5889811 78818 مهندسی شیمی 09
 

 مخازن -مهندسی نفت  محمد 9891788 78998 مهندسی شیمی 08
 

 مخازن -مهندسی نفت  لطفعلی *1199898 78019 مهندسی شیمی 09

گواهی ) 1مشروط به ارائه فرم شماره 

یا نامه رسمی حاوی ( معدل و رتبه

تمامی اطالعات مقطع کارشناسی ارشد 

به عنوان دانشگاه تربیت مدرس و با 

تایید مدیر آموزشی دانشگاه محل 

 تحصیل

01 
مهندسی صنایع و 

 سیستم ها
 مهندسی صنایع رحمت اله 789005101810

 

00 
مهندسی صنایع و 

 سیستم ها
 مهندسی صنایع مختار 5910900 79101

 

00 
مهندسی صنایع و 

 سیستم ها
 مهندسی صنایع سید احمد 0091179 78881

 

07 
مهندسی عمران و 

 محیط زیست
 ژئوتکنیک -مهندسی عمران  علی 7987078 79118

 

08 
مهندسی عمران و 

 محیط زیست
 سازه -مهندسی عمران  حجت 7880598 79870

 

01 
مهندسی عمران و 

 محیط زیست
 حسین 5197575 78591

مهندسی  -مهندسی عمران 

  و مدیریت منابع آب

 حیدر 5900099 78819 مهندسی مکانیک 05
تبدیل  -مهندسی مکانیک 

  انرژی

 هونشگ 780885887059 مهندسی مکانیک 09
تبدیل  -مهندسی مکانیک 

  انرژی

محمدابراهیم 5807081 79810 مهندسی مکانیک08
ساخت و  -مهندسی مکانیک 

  تولید
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 جهانبخش 787989999008 مهندسی مکانیک 09
ساخت و  -مهندسی مکانیک 

  تولید

 محسن 5180880 78919 مهندسی مکانیک01
طراحی  -مهندسی مکانیک 

  کاربردی

 مرتضی 789909911998 مهندسی مکانیک 00
دینامیک  -مهندسی هوا فضا 

  و کنترل پرواز

 پژوهش هنر مسعود 5810100 78918 هنر00
 

 پژوهش هنر محسن *9785911 78580 هنر 07

مشروط به ارائه تصویر کامل نسخه 
 نهایی قبل از چاپشده تایید 

(proof )مقاالت علمی /مقاله
پژوهشی دارای نامه پذیرش چاپ یا 

مقاالت/تصویر نسخه چاپ شده مقاله

 شهرسازی ابوالقاسم 5919901 78958 هنر 08
 

 شهرسازی هیبت اهللا 9085988 78089 هنر01
 

 معماری بیژن 788905111718 هنر 75
 

 هنرهای اسالمی حمداله 5189509 78985 هنر 79
 

 

 :توجه

  نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاالت "قبول شدگانی که در زمان ثبت نام و شرکت در جلسه آزمون شفاهی

نسخه نهایی قبل از  ارائه کرده اند که فاقدخود را از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مستخرج علمی پژوهشی 

و شرایط آنها در ستون درج  *عالمت  باالی شماره ملی آنان ،فوقجدول و در  استبوده  "مقاله( پروف)چاپ 

به پست  9911مستندات مربوط را حداکثر تا پایان شهریورماه  تصویر ملزم هستند توضیحات اعالم شده است

 .ارسال نمایند  ir.ac.modares@infoadmissionالکترونیکی 

 قبل از زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال حداکثر تا در صورت عدم امکان، آخرین مهلت ارائه مدارک مربوط

نسبت  داوطلبان ذی ربط ضروری است  ومی باشد  (وفق تقویم آموزشی دانشگاه) 9911-155دوم سال تحصیلی 

به پست الکترونیکی فوق  9911حداکثر تا پایان شهریورماه  به تکمیل فرم تعهد مربوط اقدام و تصویر فرم را

شرکت در کالس های دوره  و خواهد شدنسبت به لغو قبولی مشروط ایشان اقدام ر غیر این صورت د. ارسال نمایند

 . هیچگونه حقی برای آنان ایجاد نمی کند

  با تایید  9قبول شدگانی که در زمان ثبت نام و شرکت در جلسه آزمون شفاهی نسبت به بارگزاری فرم شماره

، باالی فوقاقدام نکرده اند در جدول  دانشگاه گلستاندر سامانه  مدیرامور آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود

ملزم هستند حداکثر تا درج و شرایط آنها در در ستون توضیحات اعالم شده است،  **شماره ملی آنان عالمت 

با تایید را فرم مذکور یا گواهی رسمی حاوی اطالعات مقطع کارشناسی ارشد خود تصویر  9911شهریورماه پایان 
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پست الکترونیکی  بهعنوان دانشگاه تربیت مدرس به موزشی دانشگاه محل تحصیل مدیر امور آ

ir.ac.modares@infoadmission   به مدیریت ارسال نمایند و اصل آن را نیز در زمان مراجعه حضوری

، در غیر این تحویل نمایند(  858اتاق  -طبقه اول -ساختمان آموزش کل)همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه 

 و مجاز به ثبت نام و شرکت در صورت از فهرست قبولی های علمی مشروط دانشگاه حذف خواهند شد

 . کالس های دوره نخواهند بود 

 :نکات مهم

پس از اعالم نتایج پذیرش و زمان ثبت نام حضوری و غیرحضوری پذیرفته شدگان،  نحوهاطالعیه دانشگاه درخصوص  -9

توسط سازمان سنجش آموزش کشور و ابالغ  1911داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال 

قرار خواهد   http://www.modares.ac.ir/eduدر بخش آموزش وبگاه دانشگاه به نشانی  برنامه زمانی ثبت نام، 

اخبار مربوط به ثبت نام را از طریق وبگاه فوق پیگیری و در موعد مقرر مراحل ثبت نام  الزم استگرفت و قبول شدگان 

را انجام دهند و دانشگاه مسئولیتی برای اطالع رسانی به داوطلبان از طرق دیگر ندارد و مطلع نشدن داوطلبان و عدم 

قی خواهد شد و هیچ درخواست مساعدتی های علمی در موعد مقرر به منزله انصراف از تحصیل آنان تلثبت نام قبولی

 .مورد بررسی قرار نخواهد گرفت

به پست ، مراتب صرفا تماس با کارشناسان این مدیریتر صورت ضرورت به برقراری خواهشمند است د  -8

های ضی ارسال شود و از تماس با قسمتاعالم تا پاسخ مقت  ir.ac.modares@infoadmissionالکترونیکی 

 .مختلف دانشگاه جدا خودداری شود

 در اینبرای پذیرش را هیچ یک از داوطلبان حد نصاب علمی الزم  یی که قبولی علمی اعالم نشده استدر رشته ها -9

 .دانشگاه کسب نکرده اند

برگزار ( مجازی)به صورت غیرحضوری داوطلبان برای اولین بار ( مصاحبه علمی)نظر به اینکه آزمون شفاهی  -1

لینک  ، با ورود بهشد، خواهشمند است به منظور بررسی عملکرد دانشگاه

plwvuwn/r/ir.ac.modares.poll://http   91مورخ  چهارشنبه حداکثر تا روز  مربوطپاسخ به سواالت و 

 امید است با. ما را در ارزیابی این روش و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن یاری نمایید ،11شهریورماه 

دهیم  . بهره گیری از نظرات ارزشمند شما عزیزان بتوانیم میزان رضایتمندی و کارایی این روش را ارتقاء

 .پیشاپیش از مشارکت فعاالنه شما در این نظر سنجی تشکر و قدردانی می نماییم

 

 اونت آموزشی دانشگاهحوزه مع

 مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون

 9911شهریورماه پنجم 
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