بسمه تعالی
اطالعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 95
با توجه به آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری ) ،(Ph.D.پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرآیند دو مرحلهای خواهد
بود که اجرای این مراحل مطابق با آیین نامه ابالغی شماره  11/19177مورخ  94/02/07صورت خواهد گرفت .مرحله اول مربوط
به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و مرحله دوم آن شامل بررسی
سوابق علمی داوطلبان است که توسط دانشگاههای پذیرنده دانشجو صورت می گیرد .در راستای اجرای مرحله دوم (ارزیابی
تخصصی) در دانشگاه تبریز موارد ذیل را به اطالع داوطلبان می رساند.
 -1حد نصاب دانشگاه:
داوطلبان حاضر در جلسه آزمون مرحله اول (سنجش علمی) که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان
سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت دارا بودن حدنصاب مطابق کارنامه کدرشته محل های انتخابی که بر روی
وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است می توانند از تاریخ  95/2/12تا  95/2/21با مراجعه به وبگاه دانشگاه تبریز
به نشانی  www.tabrizu.ac.irنسبت به ثبت نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند .بدیهی است منحصرا داوطلبانی
میتوانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کدرشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که با توجه به کارنامه مذکور دارای
حدنصاب در آن کدرشته محل می باشند .شایان ذکر است حد نصاب الزم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر  70درصد و
برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط  80درصد حدنصاب اعالم شده برای داوطلبان آزاد می باشد که
وضعیت آنها در کارنامه درج شده است.
 -2برنامه زمانی ارزیابی تخصصی:
مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) آزمون از دو بخش آزمون تخصصی کتبی و مصاحبه تشکیل شده است .عدم حضور در هر کدام
از مراحل ارزیابی تخصصی کتبی و مصاحبه به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز است .زمان اجرای
مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) آزمون ورودی دوره دکتری ) (Ph.D.سال  1395این دانشگاه در کلیه رشته – گرایشها طبق
جدول  1خواهد بود.
جدول  :1برنامه زمانی مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) آزمون ورودی دوره دکتری سال  95در دانشگاه تبریز
ردیف

نوع ارزیابی

زمان ارزیابی

توضیحات

1

آزمون تخصصی کتبی

95/2/28

عدم حضور در آزمون تخصصی کتبی در این تاریخ به منزله انصراف داوطلب از
درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز میباشد.

2

مصاحبه

95/2/29

داوطلبان جهت اطالع از زمان دقیق مصاحبه به وبگاه دانشکده یا پژوهشکده
مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه نمایند .عدم حضور در آزمون مصاحبه در این
تاریخ به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز میباشد.
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 -3مدارک مورد نیاز:
مدارک مورد نیاز متقاضیان پذیرش در آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال  1395دانشگاه تبریز که متقاضیان در روز
مصاحبه می بایست همراه داشته باشند و فایل اسکن مدارک زیر را از طریق وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز
آپلود نمایند به شرح زیر است:

-

فرم شماره  1تکمیل شده شامل مشخصات فردی ،سوابق پژوهشی ،آموزشی و زمینه تخصصی مورد عالقه داوطلب (قابل
دریافت از وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز) با فرمت .jpg
تصویر کارنامه آزمون مرحله اول (سنجش علمی) نیمه متمرکز دکتری سال  1395با فرمت .jpg

 اصل و تصویر مدرک نظام وظیفه مخصوص آقایان ( کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دایم یا برگ آماده به خدمتبدون غیبت یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد) با فرمت .jpg
 اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی با فرمت .jpg اصل و تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسیارشد و ریزنمرات هر دو مقطع با فرمت .jpgتبصره  -1آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی
ناپیوسته و ریزنمرات آن میبایست اصل مدرک کاردانی و ریزنمرات آن را نیز ارائه نمایند.
تبصره  -2آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  95/06/31در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای
فارغ التحصیل خواهند شد ،می بایست اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل ،مربوط به معدل واحدهای گذرانده
تا تاریخ  94/11/30را همراه داشته و ارائه نمایند .فرم اعالم معدل در دفترچه شماره  2راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی
دوره دکتری ) (Ph.D.سال  1395قابل دسترسی است.
 مقاالت چاپ شده یا پذیرفته شده در مجالت علمی -پژوهشی و یا علمی -ترویجی ،توضیح :داوطلبان ضمن همراه داشتنتمامی صفحات هر مقاله در روز مصاحبه ،فقط صفحه اول هر مقاله با فرمت  .pdfرا از طریق وبگاه ارسال نمایند.
 مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و یا خارجی ،توضیح :داوطلبان ضمن همراه داشتن تمامی صفحات هر مقاله درروز مصاحبه ،فقط صفحه اول هر مقاله با فرمت  .pdfرا از طریق وبگاه ارسال نمایند.
 اصل و تصویر گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به همراه تاییدیه علمی با فرمت .jpg اصل کتب تالیف/ترجمه شده مرتبط با رشته تحصیلی همراه با تصویر صفحه اول با فرمت .jpg اصل و تصویر مدارک مربوط به برگزیدگی در مسابقات و یا المپیادهای علمی دانشجویی و یا جشنواره های علمی معتبربا فرمت .jpg
 پایاننامه دوره کارشناسی همراه با تصویر صفحه اول و چکیده. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در صورت دفاع همراه با کپی صفحه اول و چکیده (ارسال فقط صفحه اول و چکیده بافرمت  .pdfاز طریق وبگاه) برای داوطلبانی که از پایاننامه خود دفاع ننمودهاند ارائه فرم پیشنهاد پایاننامه الزامی است.
(ارسال فقط چکیده پیشنهاد پایاننامه با فرمت  .pdfاز طریق وبگاه)
 اصل و تصویر مدارک زبان معتبر با فرمت .jpg فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تکمیل شده (فرم از قسمت فرم های وبگاه مدیریت تحصیالتتکمیلی دانشگاه تبریز برداشته و تکمیل شود ).با فرمت .jpg
 اصل و تصویر فیش بانکی به مبلغ ( 500/000پانصدهزار) ریال بابت هزینه مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) به شمارهحساب  504100790بانک تجارت شعبه دانشگاه تبریز با فرمت .jpg
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-

اصل و تصویر حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری با فرمت .jpg

الزم است داوطلبان پس از تکمیل آپلود مدارک ،کارت شرکت در آزمون تخصصی کتبی دانشگاه تبریز را از منوی مربوطه در
قسمت آپلود مدا رک ،دریافت و چاپ نمایند و در روز آزمون به همراه داشته باشند .ورود به جلسه آزمون منوط به داشتن
کارت شرکت در آزمون خواهد بود.

 -4شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:
-

احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچههای شماره  1و  2سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص آزمون نیمه متمرکز
دکتری سال .1395

-

شرکت در تمامی مراحل ارزیابی تخصصی اعالم شده در این اطالعیه ( اعم از آزمون تخصصی کتبی ،مصاحبه و  )...برای
تمامی متقاضیان جهت پذیرش نهایی الزامی می باشد.

 -5شرایط اختصاصی دانشگاه تبریز:
موضوع شیوه نامه اجرایی آییننامه آزمون ورود به دوره دکتری ) (Ph.D.سال  1395ابالغی طی نامه شماره /59557س مورخ 94/8/7
سازمان سنجش آموزش کشور در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز مورخ  95/1/28مطرح و پس از بررسی موارد مصوب در
صورتجلسه  570شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز مورخ  94/10/19موارد ذیل به تصویب نهایی رسید:
 -1-5موضوع نحوه محاسبه نمره نهایی آزمون دکتری سال  1395مطرح و مقرر شد  20درصد نمره نهایی داوطلب به نمره مرحله اول
(سنجش علمی) که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار و اعالم می گردد اختصاص داده شود و  80درصد نمره نهایی به
نمره مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) اختص اص داده شود .نمره مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) شامل مجموع نمرات ارزیابی امتیاز
پژوهشی ،امتیاز آموزشی ،امتیاز آزمون تخصصی کتبی و امتیاز مصاحبه می باشد و طبق جداول شماره  2الی  4انجام می گیرد.
الزم به توضیح است که مجموع نمرات مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) از  100می باشد و نمره نهایی داوطلب بر اساس میانگین
وزنی نمره مرحله اول (سنجش علمی) و نمره مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) محاسبه می شود .درصورت نیاز به گرد کردن نمره
نهایی به صورت زیر عمل می گردد:
اگر رقم بعد از آخرین رقمی که باید نگه داشته شود ،کمتر از  5باشد ،تمام ارقام بعدی حذف میشوند و آخرین رقم بدون تغییر
باقی میماند .اگر رقم بعد از آخرین رقمی که باید نگه داشته شود ،مساوی یا بیشتر از  5باشد ،به آخرین رقم یک واحد اضافه
میشود و ارقام بعدی حذف میشوند.
 -2-5د ر خصوص حدنصاب مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) برای پذیرش در دورههای روزانه امتیاز  50از  100و برای دورههای نوبت دوم
امتیاز  40از  100و برای پردیس های دانشگاه امتیاز  30از  100به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش
کشور اعالم شود .امتیازدهی طبق فرمهای شماره  2و  3و جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
 -3-5در خصوص حدنصاب مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) برای پذیرش داوطلبان متقاضی بورس اعزام به خارج ،امتیاز  60از  100به
تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعالم شود .امتیازدهی طبق فرمهای شماره  2و  3و جداول
مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
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فرم شماره 2
فرم نحوه ارزشیابی مرحله دوم آزمون دکتری ()Ph.D.
ارزشیابی سوابق علمی ،پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری براساس مصوبه صورتجلسه  569شورای
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز مورخ  94/10/5شامل  4بخش به شرح زیر میباشد:
الف -پژوهشی با حداکثر  30امتیاز (مطابق با جدول )2
ب-آموزشی با حداکثر  30امتیاز (مطابق با جدول )3
ج -آزمون تخصصی کتبی با حداکثر  30امتیاز
د -مصاحبه با حداکثر  10امتیاز (مطابق با جدول )4
الف) امتیاز پژوهشی:
جدول  -2نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی توسط دانشگاه تبریز (حداکثر  30امتیاز)
ردیف

نوع فعالیت

1

 -1-1مقاالت علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته – گرایش
تحصیلی*
 -2-1گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران*

نحوه ارزیابی

حداکثر

امتیاز مکتسبه

امتیاز
هر مقاله تا  7امتیاز مطابق آییننامه ارتقا

 17امتیاز

 -3-1برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

گواهی ثبت اختراع بینالمللی تا  7و
داخلی تا 5
برگزیدگی داخلی تا  3و خارجی تا 7
امتیاز

2

مقاالت علمی – ترویجی مرتبط با رشته-گرایش تحصیلی*

 4امتیاز

هر مقاله تا  2امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

3

مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی) *

 3امتیاز

خارجی تا  2و داخلی  1امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

 3امتیاز

5

کیفیت پایاننامه کارشناسی ارشد

 3امتیاز
جمع

عالی تا  3و بسیار خوب تا  2امتیاز

 30امتیاز

ب) امتیاز آموزشی:
جدول  -3نحوه محاسبه امتیازات آموزشی توسط دانشگاه تبریز (حداکثر  30امتیاز)
ردیف

حداکثر

نوع فعالیت

امتیاز

نحوه ارزیابی

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی*

 6امتیاز

طبق بند  5-4-5و 6-4-5

7

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته *

 5امتیاز

طبق بند  5-4-5و 6-4-5

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی*

 3امتیاز

طبق بند 7-4-5

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته*

 3امتیاز

طبق بند 7-4-5

10

برگزیدگان المپیادهای علمی و دانشجویی

 5امتیاز

رتبه  1تا  5 ،3امتیاز -رتبه  4تا  4 ،6امتیاز -رتبه  7تا 3 ،9
امتیاز -رتبه  10تا  2 ،12امتیاز و رتبه  13تا  1 ،15امتیاز

11

مدرک زبان معتبر*

 8امتیاز

طبق جدول همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی
زبان انگلیسی * (بند )8-4-5

 30امتیاز

جمع

4

امتیاز
مکتسبه

ج) امتیاز آزمون تخصصی با سقف  30امتیاز با اخذ آزمون کتبی تعیین خواهد

شد.

مقرر شد نوع آزمون تخصصی کتبی (تشریحی یا تستی) و دروس امتحانی آزمون تخصصی کتبی توسط دانشکده یا پژوهشکده ها
تعیین شده و در وبگاه آنها قرار داده شود.

د) امتیاز مصاحبه
جدول  -4نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری ( )Ph.Dتوسط دانشگاه تبریز (حداکثر  10امتیاز)
ردیف

حداکثرامتیاز

نوع فعالیت

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سواالت

 1امتیاز

13

وسعت نظر ،نوآوری و کارآفرینی

 1امتیاز

14

شخصیت ،متانت و نحوه تعامل

 1امتیاز

15

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

 1امتیاز

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

 1امتیاز

17

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه

 5امتیاز

جمع

امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

مکتسبه

 10امتیاز

ه) امتیازدهی نهایی در جدول شماره  5درج و پس از تکمیل تمام اطالعات الزم در این جدول و امضا و تایید آن توسط کلیه اعضای
حاضر در جلسه مصاحبه ،جدول شماره  5توسط دانشکده یا پژوهشکده ها به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.
فرم شماره 3
گزارش مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری()Ph.D.
دانشکده یا پژوهشکده :

عنوان رشته:

گروه:

جدول  -5نمره کل داوطلبان آزمون دوره دکتری ( )Ph.Dدانشگاه تبریز

ردیف

نام و نام
خانوادگی

شماره
پرونده

نمره آزمون
سنجش
علمی
(مرحله اول)

مرحله بررسی سوابق داوطلبان توسط دانشگاه (مرحله دوم)

امتیاز
پژوهشی
از 30

امتیاز
آموزشی
از 30

امتیاز
آزمون
تخصصی
کتبی از
30

1
2
3

نام و اعضای حاضر در جلسه مصاحبه:

5

امتیاز
مصاحبه
از 10

جمع امتیاز
مرحله دوم
از
100

نمره نهایی
داوطلب با
اعمال ضریب
مرحله اول و
دوم

استاد
پذیرنده
دانشجو

کد رشته -
محلهای
مصاحبه

 -4-5در خصوص موارد ستاره دار (*) در جداول  2و 3بصورت زیر عمل شود:

 -1-4-5موضوع مقاالت مستخرج از پایاننامه دانشجو مطرح و مقرر شد چنانچه نام دانشجو بالفاصله پس از اساتید کمیته هدایت
پایاننامه درج شده باشد امتیاز نفر اول به دانشجو تعلق گیرد.
 -2-4-5موضوع مقاالت غیرمستخرج از پایاننامه ولی مرتبط با رشته – گرایش تحصیلی دانشجو مطرح و مقرر شد امتیاز مقاله طبق
آیین نامه ارتقا به دانشجو تعلق گیرد.
 -3-4-5موضوع گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی مطرح و مقرر شد صرفاً به گواهیهای ثبت
اختراعی امتیاز تعلق گیرد که دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی باشند.
 -4-4-5امتیاز مقاالت علمی– ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی و یا مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی)
قابل انتقال به امتیاز مقاالت علمی -پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته -گرایش تحصیلی میباشد .به عنوان مثال در صورتی
که داوطلبی دارای مقاالت علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی و مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی)
نباشد امتیاز مقاالت علمی -پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته -گرایش تحصیلی حداکثر تا  24امتیاز خواهد بود.
 -5-4-5موضوع نحوه امتیازدهی به کیفیت دانشگاه محل تحصیل در دورههای کارشناسی و کارشناسیارشد مطرح و مقرر شد
امتیازدهی براساس جدول شماره  6صورت پذیرد.
جدول  :6نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به محل تحصیل برای دوره های کارشناسی و کارشناسیارشد
امتیاز ()A

دانشگاه/موسسه

دوره کارشناسی

دوره کارشناسیارشد ناپیوسته

دانشگاههای برتر (اصفهان ،تبریز ،تربیت مدرس ،تهران ،شهید
بهشتی ،شیراز ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی اصفهان ،صنعتی شریف،
فردوسی مشهد و علم و صنعت)

6

5

دانشگاههای دولتی مراکز استانها

5

4

سایر دانشگاههای دولتی ،دانشگاههای آزاد مراکز استانها ،موسسات
غیرانتفاعی مراکز استانها ،پردیسهای دانشگاهی و دانشگاههای پیام
نور

4

3

سایر دانشگاههای آزاد و سایر موسسههای غیرانتفاعی

3

2

 -6-4-5موضوع نحوه امتیازدهی به معدل و کیفیت دورههای کارشناسی و کارشناسیارشد مطرح و مقرر شد امتیازدهی براساس
فرمول ذیل انجام گیرد:

معدل  2 1 
 14 
  A
3  3 
6



که  Aامتیاز دانشگاه/موسسه برای دورههای کارشناسی و کارشناسیارشد ناپیوسته طبق بند  5-4-5میباشد.
تبصره :در محاسبه معدل کارشناسی داوطلبانی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) فارغ التحصیل شده اند
میانگین معدل های مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در محاسبه معدل کارشناسی مالک عمل است.

6

 -7-4-5موضوع طول مدت تحصیل در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد مطرح و مقرر شد امتیازدهی براساس نیمسال فارغ-
التحصیلی و طبق جدول شماره  7صورت گیرد.
جدول  :7نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به طول دوره برای دوره های کارشناسی و کارشناسیارشد
3

2

1

کارشناسی

نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

نیمسال نهم

کارشناسی ارشد ناپیوسته

نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

نیمسال ششم

دوره

امتیاز

 -8-4-5جدول همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی مطرح و مقرر شد جدول شماره  8مالک امتیازدهی قرار
گیرد .مدرک آزمون زبان انگلیسی عمومی دانشگاه تبریز ) (UTETنیز معادل مدرک  MSRTارزیابی خواهد شد.
جدول  :8نحوه امتیازدهی دانشگاه تبریز به مدرک آزمون زبان انگلیسی عمومی
)MSRT (MCHE

IELTS Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL Computer

TOEFL PAPER+
TOLIMO

حداکثر امتیاز

90-100

7-9

96-120

250-300

600-680

8

85-89

6/5-6/9

86-95

232-249

575-599

7

80-84

6-6/4

76-85

213-231

550-574

6

75-79

5/5-5/9

66-75

196-212

525-549

5

70-74

5-5/4

56-65

173-195

500-524

4

65-69

4/5-4/9

46-55

152-172

475-499

3

60-64

4-4/4

36-45

133-151

450-474

2

50-59

3/5-3/9

29-35

113-132

425-449

1

 -6جزئیات برگزاری آزمون تخصصی کتبی و مصاحبه:
-

آزمون تخصصی کتبی و مصاحبه در دانشکده یا پژوهشکده مربوطه در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد .داوطلبان برای
اطالع از جزئیات بیشتر در این خصوص به وبگاه دانشکده یا پژوهشکده مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه نمایند .الزم
است داوطلبان با همراه داشتن اصل و کپی مدارک مندرج در بند  3این آگهی در تاریخهای تعیین شده به دانشکده یا
پژوهشکده مربوطه مراجعه نمایند .عدم مراجعه در این تاریخها به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه
تبریز میباشد.

7

-

دروس امتحانی و ضرایب آزمون تخصصی کتبی و ضرایب آنها به شرح جدول  9میباشد:
جدول  :9دروس امتحانی و ضرایب آزمون تخصصی کتبی و جزئیات مربوطه

کد رشته

نام رشته تحصیلی

نام گرایش

 1009و
1067

جغرافیا و برنامه
ریزی شهری

-

 1019و
1073

جغرافیا و برنامه
ریزی روستایی

ضرایب کلیه
برنامه ریزی فضایی
دیدگاهها و نظریات توسعه روستایی
دروس
کارآفرینی مناطق
تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تاکید بر مدل ها و
یکسان است.
روستایی
تکنیک های برنامه ریزی

تشریحی

 1022و
1075

جغرافیا و برنامه
ریزی روستایی

روش تحقیق در توسعه و برنامه ریزی روستایی
ضرایب کلیه
برنامه ریزی آمایش
دیدگاهها و نظریات توسعه روستایی
دروس
کیفیت محیطی
تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تاکید بر مدل ها و
یکسان است.
مناطق روستایی
تکنیک های برنامه ریزی

تشریحی

 1028و
1079

ژئومورفولوژی

مدیریت محیطی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

 1033و
1081

ژئومورفولوژی

مخاطرات
ژئومورفولوژیک

 1040و
1084

آب و هواشناسی

تغییرات آب و
هوایی

 1045و
1085

آب و هواشناسی

آب و هواشناسی
ماهواره ای

 1055و
1090

آب و هواشناسی

مخاطرات آب و
هوایی

 1121و
1140

علوم اقتصادی

-

محل

عناوین دروس

ضرایب

برنامه ریزی شهری و منطقه ای
مسکن و کاربری اراضی
مکتب های جغرافیایی و روش شناسی علمی

دروس
ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

نوع آزمون

تشریحی

زمان
آزمون

توضیحات

 9تا 12

روش تحقیق در توسعه و برنامه ریزی روستایی

 9تا 12

 9تا 12

سواالت دروس
امتحانی برای هر دو
گرایش یکسان خواهد
بود.

خاک و منابع ارضی
آمار و مدل سازی در ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی ایران
ژئومورفولوژی کارست

 9تا 12

هیدروژئومورفولوژی آب های سطحی و زیرزمینی
خاک و منابع ارضی
آمار و مدل سازی در ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی ایران
ژئومورفولوژی کارست

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

 9تا 12

سواالت دروس
امتحانی برای هر دو
گرایش یکسان خواهد
بود.

هیدروژئومورفولوژی آب های سطحی و زیرزمینی
آب و هواشناسی عمومی

1

آب و هواشناسی ایران

2

آب و هواشناسی سینوپتیک

2

میکرو کلیماتولوژی

1

آب و هواشناسی کاربردی

2

آب و هواشناسی عمومی

1

آب و هواشناسی ایران

2

آب و هواشناسی سینوپتیک

2

میکرو کلیماتولوژی

1

آب و هواشناسی کاربردی

2

آب و هواشناسی عمومی

1

آب و هواشناسی ایران

2

آب و هواشناسی سینوپتیک

2

میکرو کلیماتولوژی

1

آب و هواشناسی کاربردی

2

اقتصادخرد

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

اقتصاد کالن
اقتصادسنجی

8

تشریحی

تشریحی

تشریحی

تستی

 9تا 12

 9تا 12

 9تا 12

 9تا 12

سواالت دروس
امتحانی برای هر
سه گرایش یکسان
خواهد بود.

تاریخ نگاری و فلسفه تاریخ
تاریخ ایران بعد از
اسالم

 1168و
1188

تاریخ

 1205و
1233

جامعه شناسی

 1260و
1301

حقوق عمومی

-

 1637و
1652

فلسفه

-

 1679و
1720

برنامه ریزی درسی

-

 1925و
1961

روان شناسی
تربیتی

-

 1943و
1969

روان شناسی

-

 2027و
2078

مدیریت ورزشی

مدیریت بازاریابی و
رسانه ها در ورزش

 2052و
 2091و
2121

فیزیولوژی ورزشی

بیوشیمی و
متابولیسم ورزشی

2142و
2193

زبان و ادبیات
فارسی

-

تاریخ روابط خارجی ایران
تاریخ تحوالت سیاسی-اداری بعد از اسالم
تاریخ تحوالت اجتماعی-فرهنگی ایران بعد از اسالم

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

 8تا 12

نظریه ها
روشهای تحقیق ( کمی و کیفی)
جامعه شناسی
جمعیت شناسی اقتصادی –اجتماعی و جامعه شناسی
اقتصادی و توسعه
توسعه

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

 8تا 12

زبان تخصصی (مطالعه متون علوم اجتماعی)
متون حقوقی

3

حقوق اساسی

2

حقوق اداری

2

تشریحی

حقوق کار و تامین اجتماعی

2

فلسفۀ یونان و قرون وسطی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

فلسفۀ اسالمی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تستی و
تشریحی

فلسفۀ جدید و معاصر

زبان (متون فلسفی عربی و انگلیسی)

 8تا 12

 9تا 11
 14/30تا
16/30

اصول و نظریه های برنامه ریزی درسی
فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی
آمار و روشهای تحقیق کمی و کیفی
نظریه های یادگیری و تدریس

 8/30تا
13/30

زبان تخصصی
روشهای آموزش
روان شناسی تربیتی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

آمار و روشهای تحقیق
روانشناسی رشد و یادگیری

تستی و
تشریحی

 8/30تا
13/30

زبان تخصصی
آمار و روش تحقیق
آسیب شناسی روانی و شخصیت
روانشناسی رشد و یادگیری
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی
اصول و مبانی بازاریابی ورزشی
مدیریت بازاریابی جهانی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.
ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تستی

تشریحی

روش تحقیق و آمار پیشرفته در علوم زیستی
ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

بیوشیمی و تغذیه ورزشی
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
علم تمرین
متون نثر فارسی

تشریحی

 14/30تا
17/10

 8تا
12/30
صبح:
 8تا 12
بعد از
ظهر:
 14تا 18

4

متون نظم فارسی

4

زبان انگلیسی (در حد دایره المعارف اسالم و تاریخ
ادبیات ادوارد بروان)

1

قواعد و متون نظم و نثر عربی

2

کلیّات ادبی (دستور زبان فارسی ،تاریخ ادبیات ،علوم
بالغی ،نقد ادبی ،سبک شناسی)

3

9

 8تا 12
تشریحی
 14تا 17

کارست و سازند سخت

 2283و
2319

آب شناسی

-

 2295و
2327

پترولوژی

-

 2301و
2330

زمین شناسی
اقتصادی

-

 2343و
2496

شیمی

شیمی فیزیک

 2377و
2508

شیمی

شیمی آلی

 2417و
2520

شیمی

شیمی تجزیه

 2456و
2533

شیمی

شیمی معدنی

 2485و
2540

شیمی

شیمی کاربردی

 2583و
 2598و
2607

زیست شناسی-
فیزیولوژی گیاهی

-

 2596و
2605

زیست شناسی-
سلولی و تکوینی
گیاهی

-

 2635و
2667

بیوشیمی

-

 2642و
2672

زیست شناسی-
ژنتیک مولکولی

-

هیدروژئولوژی پیشرفته و مدل آبهای زیرزمینی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

پترولوژی سنگهای دگرگونی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

هیدروشیمی و ردیاب
پترولوژی سنگهای آذرین
ژئوشیمی محیطهای آذرین و دگرگونی
کانسارهای آذرین و دگرگونی
کانسارهای رسوبی
اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی

تشریحی

 8/30تا
12
 8/30تا
12
 14تا
17/30

شیمی فیزیک پیشرفته
زبان تخصصی
یکی از  5درس زیر به انتخاب داوطلب:
 -1شیمی کوانتوم 2
 -2سینتیک پیشرفته
 -3ترمودینامیک آماری
 -4الکتروشیمی پیشرفته
 -5خوردگی پیشرفته

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

 9تا 12

اصول و مبانی شیمی آلی
 2درس از  3درس زیر به انتخاب داوطلب:
 -1کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
 -2سنتز ترکیبات آلی
 -3مبانی شیمی پلیمر

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

 9تا 12

شیمی تجزیه پایه
اسپکتروسکوپی تجزیه ای (اتمی – مولکولی)
روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی
الکتروشیمی تجزیه ای

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

 9تا 12

زبان تخصصی
شیمی معدنی پیشرفته
شیمی فیزیک معدنی
طیف سنجی در شیمی معدنی
سینتیک واکنشهای شیمی معدنی
واکنشگاهها
کنترل دستگاهی در صنعت شیمی
متابولیسم گیاهی
مکانیسم عمل هورمونهای گیاهی
فتوسنتز
بیوشیمی گیاهی
یاخته و بافت شناسی مقایسهای
تاکسونومی جدید
زیست شناسی تکوینی در گیاهان
بیولوژی مولکولی و تکامل در گیاهان
آنزیم شناسی
بیولوژی مولکولی پیشرفته
بیوشیمی پروتئین ،اسیدهای نوکلئیک
متابولیسم

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.
ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.
ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

ژنتیک انسانی

1

ژنتیک مولکولی

1

10

 9تا 12

 9تا 12

تستی
تشریحی
تستی

 8/30تا
12

تستی

تستی

تستی

تستی

 14تا 16

 14تا
15/20
 8/30تا
10/30

زیست شناسی-
ژنتیک مولکولی

1

ژنتیک سرطان
ایمونوژنتیک

1

مهندسی ژنتیک

1

جبر پیشرفته (کارشناسی ارشد)
 2700و
2829

ریاضی محض

جبر

 2738و
2842

ریاضی محض

آنالیز

 2776و
2851

ریاضی محض

هندسه توپولوژی

 2797و
2858

ریاضی کاربردی

-

 2916و
2931

آمار

-

2945

** (به توضیح
مندرج در ذیل
جدول مراجعه
شود).
بورس اعزام به
خارج

-

2950

** (به توضیح
مندرج در ذیل
جدول مراجعه
شود).
بورس اعزام به
خارج

-

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

آنالیز حقیقی ( 1کارشناسی ارشد)

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

هندسه خمینه( 1کارشناسی ارشد)

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

یکی از  2درس زیر به انتخاب داوطلب:
 -1نظریه گروهها (کارشناسی ارشد)
 -2منطق ریاضی (کارشناسی)
آنالیز تابعی ( 1کارشناسی ارشد)

هندسه خمینه ( 2کارشناسی ارشد)
هندسه دیفرانسیل موضعی (کارشناسی)

 9تا 12

 14/15تا
17/15

 9تا 12

آنالیز عددی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
یکی از  4درس زیر در مقطع کارشناسی ارشد به
ضرایب کلیه
انتخاب داوطلب:
دروس
 -1حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی
یکسان است.
 -2روشهای عددی در جبر خطی
 -3نظریه معادالت دیفرانسیل معمولی
 -4نظریه معادالت دیفرانسیل جزئی
احتمال ( 1کارشناسی ارشد)
استنباط آماری ( 1کارشناسی ارشد)
استنباط آماری ( 2کارشناسی ارشد)

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

تشریحی

 9تا 12

 14/15تا
17/15

الکترودینامیک (در حد  7فصل اول و فصل  9کتاب
جکسون)

مکانیک کوانتمی پیشرفته (در حد کتاب ساکورایی)

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

الکترودینامیک کالسیک

تشریحی

 9تا 11

تستی
تشریحی
ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

فیزیک پالسمای پیشرفته

تستی

تشریحی

 2969و
3081

فیزیک

-

مکانیک کوانتمی پیشرفته (در حد کتاب ساکورایی)
ضرایب کلیه
دروس
الکترودینامیک (در حد  7فصل اول و فصل  9کتاب
یکسان است.
جکسون)

تستی

 2970و
3080

فیزیک

پذیرش با عنوان
فیزیک گرایش
اتمی و مولکولی

مکانیک آماری پیشرفته (در حد  8فصل اول کتاب ضرایب کلیه
پاتریا)
دروس
یکسان است.
مکانیک کوانتمی پیشرفته (در حد کتاب ساکورایی)

تستی

 2971و
3079

فیزیک

پذیرش با عنوان
فیزیک گرایش
حالت جامد

مکانیک آماری پیشرفته (در حد  8فصل اول کتاب ضرایب کلیه
پاتریا)
دروس
یکسان است.
مکانیک کوانتمی پیشرفته (در حد کتاب ساکورایی)

تستی

 2972و
3082

فیزیک

پذیرش با عنوان
فیزیک گرایش
هسته ای

مکانیک کوانتمی پیشرفته (در حد کتاب ساکورایی)
ضرایب کلیه
دروس
الکترودینامیک (در حد  7فصل اول و فصل  9کتاب
یکسان است.
جکسون)

تستی

11

 9تا
10/40

 10تا 11
 11تا 12
 9تا 10
 10تا 11
 9تا 10
 10تا 11
 10تا 11
 11تا 12

داوطلبان جهت
کسب اطالعات
بیشتر به وبگاه
پژوهشکده فیزیک
کاربردی و ستاره
شناسی مراجعه
نمایند.
داوطلبان جهت
کسب اطالعات
بیشتر به وبگاه
پژوهشکده فیزیک
کاربردی و ستاره
شناسی مراجعه
نمایند.
آزمون دروس
مشترک کد رشته
محل های  2969و
 3081و  2970و
 3080و  2971و
 3079و  2972و
 3082بصورت
همزمان برگزار
خواهد شد و
داوطلبان می توانند
در صورت داشتن
شرایط الزم ،این

کدرشته محل ها را
بصورت همزمان
انتخاب نمایند.

 3067و
 3107و
3132

فوتونیک

-

 3155و
3157

علوم شناختی

اعصاب شناختی-
مغز و شناخت

 3167و
3302

مهندسی برق

الکترونیک

 3194و
3312

مهندسی برق

مخابرات (میدان)

 3217و
 3320و
3365

مهندسی برق

 3242و
3329

مهندسی برق

قدرت

 3277و
3341

مهندسی برق

کنترل

3386

** (به توضیح
مندرج در ذیل
جدول مراجعه
شود).
بورس اعزام به
خارج

مکانیک کوانتومی پیشرفته
(سه فصل اول از منبع زیر:
J. J. Sakurai, “Modern Quantum
)Mechanics”, Addison-Wesley, 1994.
الکترو دینامیک
(شش فصل اول از منبع زیر:
 J.ضرایب کلیه
D.
Jackson,
“Classical
دروس
)Electrodynamics”, Third Edition, 2007
فوتونیک
یکسان است.
(فصلهای ( 14 ،8 ،7 ،6 ،5فقط بخشهای  1-14و
 16 ،)2-14و ( 18فقط بخشهای  2-18 ،1-18و
 )3-18از منبع زیر:
B. E. A. Saleh and M. C. Teich,
“Fundamentals of Photonics”, John
)Wiley & Sons, 1991.
مبانی علوم اعصاب
ضرایب کلیه
آمار و روش تحقیق
دروس
روانشناسی شناختی
یکسان است.
زبان تخصصی در علوم شناختی
الکترونیک سه
یکی از  2درس زیر به انتخاب داوطلب:
 -1فیزیک الکترونیک
 -2میکروپروسسور
ریزموج و آنتن
تئوری الکترومغناطیس پیشرفته
مخابرات  1و مخابرات 2

مخابرات (سیستم) فرآیندهای تصادفی
 2درس از مجموعه زیر به انتخاب داوطلب:
 -1تحلیل سیستمهای انرژی یک
 -2ماشینهای الکتریکی  1و 2
 -3الکترونیک صنعتی

تستی
تشریحی
تستی
تشریحی
تستی

 9تا
11/30

تشریحی

تستی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

 14/30تا
17/10

 9تا 13

 14تا 18

 9تا 13

 9تا 13

کنترل غیر خطی
کنترل چند متغیره
یکی از  2درس زیر به انتخاب داوطلب:
 -1سیستم های کنترل خطی
 -2کنترل مدرن

 9تا 13

مقاومت مصالح و تحلیل سازه
طراحی سازه های فوالدی و بتنی
تئوری االستیسیته
ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

اجزاء محدود
دینامیک سازه ها

12

تستی

 9تا
10/40

 -1آزمون دروس
مشترک کد رشته
محل های  3386و
 3400و 3520
همزمان
بصورت
برگزار خواهد شد و
داوطلبان می توانند
در صورت داشتن
شرایط الزم ،این

کدرشته محل ها را
همزمان
بصورت
انتخاب نمایند.
 -2داوطلبان جهت
کسب اطالعات
بیشتر به وبگاه
دانشکده مهندسی
عمران مراجعه
نمایند.
مقاومت مصالح و تحلیل سازه
طراحی سازه های فوالدی و بتنی
تئوری االستیسیته
اجزاء محدود
دینامیک سازه ها
 3400و
3520

مهندسی عمران

3579

** (به توضیح
مندرج در ذیل
جدول مراجعه
شود).
بورس اعزام به
خارج

 3602و
3705

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

 3619و
3714

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی
زمینه مکانیک
جامدات

 3649و
3726

مهندسی مکانیک

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

سازه

تستی

 9تا
10/40

ژئودینامیک پیشرفته
تئوری تقریب و سری های زمانی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

فیزیکال ژئودزی پیشرفته

تشریحی

 9تا
10/40

شکل دادن فلزات (آزمون بصورت کتاب باز خواهد بود)
ابزارشناسی و ماشینکاری (آزمون بصورت کتاب باز
خواهد بود)
ضرایب کلیه
دروس
تکنولوژی پالستیک پیشرفته (آزمون بصورت کتاب
یکسان است.
بسته خواهد بود)

تشریحی

 8تا 12

مهندسی ابزار دقیق (آزمون بصورت کتاب بسته خواهد
بود)
تئوری االستیسیته (آزمون بصورت کتاب بسته خواهد
بود)
مقاومت مصالح پیشرفته (آزمون بصورت کتاب بسته
ضرایب کلیه
خواهد بود)
دروس
خزش ،خستگی و شکست (آزمون بصورت کتاب بسته
یکسان است.
خواهد بود)

تشریحی

 8تا 11

(در درس خزش ،خستگی و شکست داوطلب فقط
یکی از سرفصل های خزش ،خستگی و شکست را
انتخاب کرده و پاسخ خواهد داد).
دینامیک (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
بصورت کتاب بسته خواهد بود)

(آزمون

ضرایب کلیه
طراحی کاربردی
ارتعاشات سیستم های ممتد (آزمون بصورت کتاب
دروس
زمینه دینامیک
بسته خواهد بود)
یکسان است.
کنترل و ارتعاشات
کنترل (کارشناسی و کارشناسی ارشد) (آزمون بصورت
کتاب بسته خواهد بود)

13

تشریحی

 8تا 11

آزمون دروس
مشترک کد رشته
محل های  3386و
 3400و 3520
بصورت همزمان
برگزار خواهد شد و
داوطلبان می توانند
در صورت داشتن
شرایط الزم ،این
کدرشته محل ها را
بصورت همزمان
انتخاب نمایند.
داوطلبان جهت
کسب اطالعات
بیشتر به وبگاه
دانشکده مهندسی
عمران مراجعه
نمایند.

ترمودینامیک (آزمون بصورت کتاب بسته خواهد بود)
مکانیک سیاالت (آزمون بصورت کتاب بسته خواهد
بود)
 3673و
3736

مهندسی مکانیک

3784

** (به توضیح
مندرج در ذیل
جدول مراجعه
شود).
بورس اعزام به
خارج

3893

** (به توضیح
مندرج در ذیل
جدول مراجعه
شود).
بورس اعزام به
خارج

 3980و
4009

مهندسی شیمی

4039

** (به توضیح
مندرج در ذیل
جدول مراجعه
شود).
بورس اعزام به
خارج

 4065و
4104

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی و
رباتیکز

 4085و
4109

مهندسی فناوری
اطالعات

سیستمهای چند
رسانه ای

 4088و
4110

مهندسی فناوری
اطالعات

شبکه کامپیوتری

 4131و

مهندسی مواد و

-

تبدیل انرژی

ضرایب کلیه
انتقال حرارت (هدایت ،جابجائی ،تشعشع) (آزمون
دروس
بصورت کتاب بسته خواهد بود)
یکسان است.
(در انتقال حرارت ،داوطلب فقط یکی از دروس
هدایت ،جابجائی و تشعشع را انتخاب کرده و پاسخ
خواهد داد)

تشریحی

 8تا 11

هدایت و ناوبری یک
دینامیک پرواز پیشرفته یک

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

 14تا 18

بیواینسترومنت
یکی از  3درس زیر به انتخاب داوطلب:
 -1مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی
 -2فرآیندهای تصادفی
 -3پردازش سیگنالهای پزشکی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

 9تا 13

داوطلبان جهت
کسب اطالعات
بیشتر به وبگاه
دانشکده مهندسی
برق و کامپیوتر
مراجعه نمایند.
داوطلبان جهت
کسب اطالعات
بیشتر به وبگاه
دانشکده مهندسی
برق و کامپیوتر
مراجعه نمایند.

یکی از  3درس زیر به انتخاب داوطلب( :بسته پدیده
های انتقال)
 -1مکانیک سیاالت پیشرفته
 -2انتقال حرارت پیشرفته
 -3انتقال جرم پیشرفته
یکی از  2درس زیر به انتخاب داوطلب( :بسته ضرایب کلیه
دروس
ترموسینتیک)
یکسان است.
 -1ترمودینامیک پیشرفته
 -2سینتیک و طرح رآکتور پیشرفته

تشریحی

 8تا
12/30

یکی از  2درس زیر به انتخاب داوطلب( :بسته ریاضیات
مهندسی)
 -1ریاضیات پیشرفته
 -2محاسبات عددی پیشرفته
داده کاوی
هوش مصنوعی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تستی

 14تا 15

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تستی

 12تا 13

پردازش تصاویر دیجیتال

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تستی

 10/30تا
11/30

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تستی

 9تا 10

تشریحی

 8تا

شناسایی الگو
یادگیری ماشین

بینائی ماشین

سیستمهای توزیعی

در هر کدام از دروس اعالم شده زیر  2سوال مطرح ضرایب کلیه

14

داوطلبان جهت
کسب اطالعات
بیشتر به وبگاه
دانشکده مهندسی
برق و کامپیوتر
مراجعه نمایند.

4151

متالورژی

 4329و
4351

توسعه کشاورزی

 4335و
4355

مهندسی اقتصاد
کشاورزی

 4341و
4360

مهندسی اقتصاد
کشاورزی

 4372و
4407

مدیریت منابع
خاک

 4392و
4414

مدیریت
حاصلخیزی و
زیست فنّاوری
خاک

4418

** (به توضیح
مندرج در ذیل
جدول مراجعه
شود).
بورس اعزام به
خارج

 4424و
4454

آبیاری و زهکشی

10/30

دروس
خواهد شد .داوطلبان از 10سوال فقط به  5سوال به
یکسان است.
اختیار پاسخ خواهند داد.
فرآیندهای ساخت نوین سرامیکها (آزمون بصورت
کتاب بسته خواهد بود)
شیشه سرامیکهای پیشرفته (آزمون بصورت کتاب بسته
خواهد بود)
تئوری نابجاییها (آزمون بصورت کتاب بسته خواهد
بود)
روشهای پیشرفته نوین آنالیز مواد (آزمون بصورت
کتاب بسته خواهد بود)
مواد مرکب پیشرفته (آزمون بصورت کتاب بسته خواهد
بود)
برنامه ریزی روستائی و کاربرد آن در توسعه روستائی
-

توسعه و سیاست های کشاورزی
نظام های بهره برداری در واحدهای تولیدی
ارزشیابی پروژه
اقتصاد خرد تکمیلی

اقتصاد تولید و
مدیریت واحدهای
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی
کشاورزی
مدیریت واحدهای کشاورزی تکمیلی
اقتصادسنجی تکمیلی

اقتصاد منابع
طبیعی و محیط
زیست

-

-

اقتصاد خرد تکمیلی
اقتصادسنجی تکمیلی
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی
اقتصاد محیط زیست تکمیلی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است

 8تا 12

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است

تشریحی

فیزیک خاک پیشرفته

1

پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته

3

حفاظت خاک پیشرفته

تشریحی

 8تا 12

 14تا 15
 15تا 16
 8تا 12
 16تا 17
 17تا 18

تشریحی

 8تا 12

1

فیزیک خاک پیشرفته

2

پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته

1
تشریحی

حفاظت خاک پیشرفته

 8تا 12

2

-

شیمی خاک پیشرفته

2

حاصل خیزی خاک پیشرفته

2

روش های پیشرفته آماری

توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست

-

جریان در محیطهای متخلخل
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی
آبیاری تحت فشار

 4434و
4461

تشریحی

 14تا 18

مبانی انتقال و انتشار و مدلسازی آالینده ها

آبیاری سطحی

سازه های آبی

و

1

طراحی شبکه های آب و فاضالب

-

هیدرولیک مجاری روباز

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است.

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس

مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی
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زمینههای:
-1خاک ،محیط و
منابع اراضی
 -2ارزیابی اراضی و
پدومتری
زمینههای:
 -3فیزیک خاک و
رابطه آب ،خاک و
گیاه
 -4حفاظت و مدیریت
خاک

تشریحی

 9تا
10/40

 8تا 12

 8تا 12

زمینه :بیولوژی
بیوتکنولوژی خاک
(بدون درج زمینه در
مدرک تحصیلی)

داوطلبان جهت
کسب اطالعات
بیشتر به وبگاه
دانشکده مهندسی
عمران مراجعه
نمایند.

سازه های آبی
 4444و
4466

مهندسی منابع آب

-

 4483و
4549

اصالح نباتات

-

 4501و
4554

زراعت

-

 4526و
4567

بیوتکنولوژی
کشاورزی

-

 4602و
4633

علوم باغبانی

 4610و
4637

علوم باغبانی

گیاهان زینتی

 4701و
4747

حشره شناسی
کشاورزی

-

 4713و
4752

بیماری شناسی
گیاهی

قارچ شناسی و
بیماری شناسی
گیاهی

 4726و
4756

بیماری شناسی
گیاهی

نماتولوژی گیاهی

 4736و
4759

بیماری شناسی
گیاهی

پروکاریوت های
بیماری زای گیاهی

 5086و
5091

زبان فرانسه

-

 5107و
5131

آموزش زبان
انگلیسی

-

طراحی سازه های تنظیم آب

یکسان است

روشهای استوکاستیک در منابع آب

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است

فناوریهای جدید در منابع آب
مهندسی منابع آب پیشرفته
اصالح نباتات تکمیلی
ژنتیک کمی
روشهای پیشرفته آماری
ژنتیک تکمیلی
زراعت تکمیلی
فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی
اکولوژی گیاهان زراعی
مهندسی ژنتیک
بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی
ژنتیک مولکولی مقدماتی
ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی

فیزیولوژی و اصالح فیزیولوژی پس از برداشت محصوالت باغی
میوه
درختان
تکنولوژی پس از برداشت محصوالت باغی
(پذیرش با عنوان
و تجهیزات و تاسیسات نگهداری محصوالت باغی
فیزیولوژی
فناوری پس از
برداشت محصوالت
باغبانی)

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است

تشریحی

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است

ضرایب کلیه
دروس
یکسان است

گلکاری

3

درختان و درختچههای زینتی

2

مدیریت گلخانه

2

حشرهشناسی

3

سمشناسی و فیزیولوژی

4

اکولوژی و مدیریت آفات

4

فیزیولوژی پارازیتیسم

2

بیماریشناسی گیاهی

2

قارچشناسی

4

فیزیولوژی پارازیتیسم

2

بیماریشناسی گیاهی

2

اصول نماتدشناسی

4

فیزیولوژی پارازیتیسم

2

بیماریشناسی گیاهی

2

پروکاریوت های بیماریزای گیاهی

4

انشاء ادبی ()Dissertation Litteraire

تشریحی

-

تشریحی

روش تحقیق و آزمون سازی
زبان شناسی کاربردی

 8تا 12

 8تا 12

 14تا 18

تشریحی

 14تا 18

تشریحی

 8تا 12

تشریحی

تشریحی

تشریحی

تشریحی

 8تا 12

 8تا 12
 15تا 16
سواالت امتحانی
 8تا 12
دروس مشترک
برای هر سه گرایش
 14تا 15
یکسان خواهد بود.
 8تا 12
 16تا 17

تشریحی

فراگیری زبان اول و دوم
ضرایب کلیه
دروس
یکسان است

 14تا 18

 8/30تا
12/30
 8/30تا
10

تشریحی

 10تا
11/30
 14/30تا
16

توضیح ** :داوطلبان در خصوص عناوین دقیق رشته های بورس اعزام به خارج به دفترچه شماره  2سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه
نمایند.
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 -7نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه:
-1-7

تشکیل پرونده جهت درخواست پذیرش داوطلبان:
درخواست پذیرش داوطلبان از طریق ثبت نام و آپلود مدارک مندرج در بند  3این آگهی از تاریخ 95/2/12
لغایت  95/2/21در وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز امکانپذیر خواهد بود .الزم است داوطلبان
قبل از ثبت نام به وبگاه دانشکده یا پژوهشکده ها مراجعه نمایند .در صورتیکه داوطلبی متقاضی شرکت در
بیش از یک کد رشته محل باشد باید به وبگاه دانشکده یا پژوهشکده ها مراجعه نموده و از عدم تداخل زمان
آزمون تخصصی کتبی و مصاحبه اطمینان حاصل نماید .تنها در صورتی داوطلب مجاز به انتخاب بیش از یک
کد رشته محل می باشد که زمان آزمون تخصصی کتبی و مصاحبه اعالمی توسط دانشکده یا پژوهشکده ها در
کد رشته محل های انتخابی ،با هم تداخل نداشته باشند.
صحت اطالعات وارد شده و مدارک آپلود شده توسط داوطلب در وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تبریز بر عهده داوطلب می باشد .در صورتیکه در هر مرحله از فرآیند پذیرش داوطلب و حتی پس از پذیرش
داوطلب در دانشگاه مشخص گردد که اطالعات وارد شده و مدارک آپلود شده توسط داوطلب در وبگاه با
اطالعات واقعی مغایرت دارد مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد .همچنین ثبت نام داوطلب در وبگاه
مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز به منزله مطالعه کامل آگهی دانشگاه تبریز در خصوص نحوه پذیرش
دانشجو در دوره دکتری سال  1395و قبول کلیه شرایط مندرج در این آگهی از طرف داوطلب میباشد .عدم
ثبت نام در وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز در زمان تایید شده به منزله انصراف داوطلب از
درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز است.

-2-7

شرکت در آزمون تخصصی کتبی و مصاحبه:
کلیه داوطلبان حائز شرایط بایستی با در دست داشتن کارت شرکت در آزمون (که در انتهای مرحله آپلود
مدارک از وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز دریافت و چاپ نمودهاند) ،در روزهای تعیین شده در
بند  2این آگهی جهت شرکت در آزمون تخصصی کتبی و مصاحبه به دانشکده یا پژوهشکده مربوطه مراجعه
نمایند .عدم مراجعه در این تاریخ ها به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز است.

-3-7

اعالم نتایج اولیه توسط دانشگاه:
نتایج اولیه ارزیابی تخصصی از تاریخ  95/5/2الی  95/5/11از طریق وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تبریز اطالع رسانی خواهد شد .همچنین دانشکده یا پژوهشکده اسامی تعدادی از داوطلبان (برابر با ظرفیت
اعالمی در آن کد رشته محل) را که حدنصاب الزم پذیرش مندرج در بند  5آگهی را کسب نمودهاند به صورت
ذخیره اعالم خواهد نمود.

-4-7

اخذ تعهد از پذیرفته شدگان اصلی و درج اسامی در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور:
الزم است کلیه پذیرفته شدگان اولیه از تاریخ  95/5/2الی  95/5/11به دانشکده یا پژوهشکده مربوطه مراجعه
نموده و ضمن ثبت نام اولیه ،نسبت به ارائه تعهد ثبت نام در دانشگاه تبریز و عدم ثبت نام در سایر مؤسسات
پذیرنده دانشجوی دوره دکتری اقدام نمایند .فقط اسامی داوطلبانی وارد پورتال سازمان سنجش آموزش کشور
خواهد شد که به صورت حضوری تعهد مذکور را ارائه نمایند .عدم ارائه تعهد در بازه زمانی فوقالذکر به منزله
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انصراف داوطلب از ثبت نام در دانشگاه تبریز است و در اینصورت دانشگاه تبریز نسبت به تکمیل ظرفیت
باقیمانده از طریق ثبت نام از داوطلبان پذیرفته شده به صورت ذخیره ،اقدام خواهد نمود .اسامی این افراد از
تاریخ  95/5/23الی  95/5/28از طریق وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز اطالع رسانی خواهد
شد .الزم است این افراد نیز از تاریخ  95/5/23الی  95/5/28ضمن ثبت نام اولیه ،نسبت به ارائه تعهد ثبت نام
در دانشگاه تبر یز و عدم ثبت نام در سایر مؤسسات پذیرنده دانشجوی دوره دکتری اقدام نمایند .عدم ارائه تعهد
در بازه زمانی فوق الذکر به منزله انصراف داوطلب از ثبت نام در دانشگاه تبریز است .شایان ذکر است از تاریخ
 95/5/29امکان هیچ نوع تغییری در اطالعات وارد شده به پورتال سازمان سنجش آموزش کشور وجود نخواهد
داشت.
تذکر مهم :کلیه داوطلبانی که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف
پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند ،توجه داشته باشند که پذیرش آنها بهصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی
منوط ب ه تایید صالحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود .ثبت نام شدگان مشروط ،متعهد
هستند که فرم گزینش صالحیت عمومی که روی وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد را تکمیل نمایند.
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