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  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 تکنیک تهران)(پلی

  1399سال  پذیرش دانشجوي دکترينحوه 

 )19/60/99 تاریخ( 1 اطالعیه شماره

گردد جهت دریافت اطالعات تکمیلی مکرراً  به توصیه می گرامیبه داوطلبان  شود.این اطالعیه بروز می(مهم: 

  ).مراجعه نمایند هاین اطالعی

گسترش مرزهاي  جهتدر  ،کشورهاي صنعتی بعنوان مادر دانشگاه ،تکنیک تهران)(پلیدانشگاه صنعتی امیرکبیر 

تربیت آموزش و رسالت خود مبنی بر  و همچنین ایفاء هاي تحصیالت تکمیلیدوره ایجاد و توسعه ،علم و فناوري

در است. نموده (PhD)به جذب دانشجوي دوره دکتري تخصصی اقدام  1365متعهد از سال نیروهاي متخصص و 

شماره  ضمن رعایت کلیه ضوابط و شرایط آیین نامه  ،تهران) تکنیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی این راستا

و  سازمان سنجش آموزش کشور 02/06/1399مورخ  98875/2شیوه نامه شماره  و 07/02/1394مورخ  19177/11

معرفی شده از سوي  داوطلباناز بین  1399- 1400براي سال تحصیلی  ،حصیالت تکمیلی دانشگاهشوراي ت مصوبات

پذیرش دانشجو بر الزم به ذکر است پذیرد. می (PhD)دانشجوي دکتري تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور 

اي ریاضی و هدر رشتهمصاحبه و  (آموزشی و پژوهشی) سوابق تحصیلیاساس نمره آزمون سازمان سنجش کشور، 

زیست، مهندسی اي، مهندسی برق، مهندسی عمران و محیط، فیزیک، شیمی کاربردي، مهندسی هستهعلوم کامپیوتر

الیاف، مهندسی هوافضا، متالورژي، مهندسی نساجی و علوممواد و صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی معدن، مهندسی 

ماهشهر  و پردیس در تهرانی پزشکی، مهندسی نفت مهندسی دریا، مهندسی کامپیوتر، مهندسی پلیمر، مهندس

  .پذیردصورت می خودگردانو پردیس نوبت دوم روزانه، ورودي از نوع بصورت 

  

  

  

  



 به شرح زیر است: 1399در سال تکنیک تهران) (پلی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مراحل پذیرش دانشجوي دکتري

سامانه تحصیالت تکمیلی ز شرایط در ئان حاداوطلبتوسط اطالعات ورود  - حد نصاب دانشگاه  - 1

 دانشگاه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر را  ،محل سازمان سنجش آموزش کشور گرایش کلیه داوطلبان گرامی، که در انتخاب رشته

(بر اساس نمره تراز بودن حدنصاب تعیین شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر  اند، در صورت داراانتخاب نموده

تحصیالت الکترونیکی وارد سامانه  ضروري است، )سازمان سنجش آموزش کشورمطابق کارنامه لب نهایی داوط

 شنبه روز از الزم استاین داوطلبان  شده و اطالعات خود را وارد نمایند. (سامت) تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میلی دانشگاه (ثبت نام دوره تک به سامانه تحصیالت 03/60/9139 شنبهیک روزلغایت  220/06/9139تاریخ 

همچنین  ،) مراجعه و کلیه اطالعات و سوابق شخصی، آموزشی، پژوهشی، تدریس، اشتغال و ... 1399دکتري سال 

  آدرس سامانهنمایند.  طبق راهنماي مربوطه وارد سامانههاي مورد نظر خود را /محلرشته/گرایش

http://pgrad.aut.ac.ir/3/applicant   

  .باشدمی

 هاي دانشگاه در سایت سازمان سنجش محل گرایش هاي دانشگاه صنعتی امیرکبیر براي کد رشتهحدنصاب

رسانی مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر قابل آموزش کشور و همچنین در پایگاه اطالع

 گرایش توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشتهست منحصراً داوطلبانی میبدیهی ا باشد.مشاهده می

گرایش  به دانشگاه درخواست دهند که با توجه به کارنامه مذکور داراي حدنصاب در آن کد رشتهمحل 

 محل باشند.

 کشور ) آزمون سازمان سنجش آموزش 2) و (1هاي شماره (داوطلبان باید تمامی شرایط مندرج در دفترچه

  را احراز نموده باشند.

  ورود اطالعات در ثبت نام و مهلت ، بین ثبت نام، تشکیل پرونده و مصاحبهالزم  محدودبا توجه به

در صورت  .به هیچ وجه تمدید نخواهد شدصنعتی امیرکبیر  تحصیالت تکمیلی دانشگاه سامانه

 آید.به بعمل نمیعدم ورود اطالعات و قطعی نمودن آن در سامانه، از داوطلب مصاح

 که در هر مرحله از فرآیند پذیرش باشد. در صورتیصحت اطالعات وارد شده در سامانه به عهده داوطلب می

وارد شده در سامانه با اطالعات که داوطلب و حتی پس از قبولی دانشجو در دانشگاه مشخص گردد 

 قوانین برخورد خواهد شد. شده و مطابق باپذیرش داوطلب لغو  ،مغایرت دارداطالعات واقعی 

 هاي انجام شده در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور انتخاب مطابق باگرایش  انتخاب هر تعداد رشته

الزم به ذکر  ماید.نگرایش را انتخاب ن دو رشته بیش از هر داوطلبدد که گرتوصیه میبالمانع است ولی 

مطابق  نیز بایدورود روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان گرایش انتخاب نوع  براي هر رشتهکه  است



، صرف نظر از داوطلبالزم است هر . هاي انجام شده در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور باشدانتخاب

  .نمایندبراي ثبت نام پرداخت  هزینه یکفقط  نوع ورود (روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان)

به مصاحبه الزم است هزینه ثبت نام (بررسی مدارك و انجام مصاحبه) را در این مقطع عوت شده داوطلبان محترم د

. هزینه ثبت نام و رسید آن را همراه با مدارك خود ارسال نمایند و از طریق سامانه آزمون دکتري پرداخت زمانی

  باشد.زار تومان) میریال (هشتاد ه000/800بر اساس مصوبه هیات امناء دانشگاه مبلغ گرایش  براي هر رشته

 :یا نوبت  ، متقاضی دوره روزانه ویک رشته/گرایش همزماندر صورتیکه داوطلبی براي  نکته مهم

صرفاً، هزینه یک ثبت نام از ایشان دریافت الملل (پردیس خودگردان) باشد، یا پردیس بین دوم و

 گردد.می

  صیارسال مدارك به دانشگاه توسط دعوت شدگان به مصاحبه تخص   -2

جهت اطالع از نحوه ارسال  الزم است ،اندثبت نام نموده 1399در سامانه آزمون دکتري سال که  ،داوطلبان گرامی

  مدارك مورد نیاز زیر جهت بررسی در روز مصاحبه به سایت دانشکده مربوطه مراجعه نمایند. 

   : مدارك مورد نیاز  

  تصویري از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی 

 9139آزمون نیمه متمرکز دکتري سال  مرحله اول و دوم ر کارنامهتصوی 

 حکم کارگزینی براي داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و  تصویر

  فناوري 

   تصویر مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات هر دو مقطع 

 ردهاي پژوهشی (مقاله، ثبت اختراع، کتاب و ...)مدارك و مستندات دستاو 

ناپیوسته باشند عالوه بر اصل مدرك کارشناسیناپیوسته میالتحصیل دوره کارشناسیدسته از داوطلبان که فارغآن ):1تبصره 

  بایست اصل مدرك کاردانی را نیز ارائه نمایند.می

                          اي ارشد و یا دکتري حرفهدر مقاطع کارشناسی 31/6/99تاریخ  دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تاآن ):2تبصره

ربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاریخ م بایست اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، میشد التحصیل خواهندفارغ

  را همراه داشته و ارائه نمایند. 30/11/98

ي صادره از سوي مرکز جذب و امور از سهمیه مربیان، الزم است معرفینامهانشگاه آزاد اسالمی متقاضی استفاده مربیان د ):3تبصره 

  هیات علمی این دانشگاه را بارگذاري نمایند.

داشته  نزد خودمصاحبه زمان اصل مدارك شناسنامه، کارشناسی و کارشناسی ارشد را براي تطبیق در الزم به ذکر است 

جهت اطالع از و همچنین  چنانچه در آن زمان نیاز بود در نرم افزار مصاحبه الکترونیکی به اشتراك بگذارید.تا  باشید

   .مراجعه نمایید دانشکده مربوطه سایتبه سایر مدارك مورد نیاز 



 که در هر مرحله از فرآیندباشد. در صورتیصحت مدارك بارگذاري شده در سامانه مصاحبه به عهده داوطلب می 

پذیرش داوطلب و حتی پس از قبولی دانشجو در دانشگاه مشخص گردد که مدارك ارائه شده در سامانه مصاحبه با 

  گردد.اطالعات واقعی مغایرت دارد، مطابق با قوانین برخورد خواهد شد و پذیرش داوطلب لغو می

 برگزاري مصاحبه تخصصی  - 3

 اند،    ت نام این دانشگاه ثبت نام نمودهکه در سامانه ثبتخصصی مصاحبه کلیه دعوت شدگان به 

دانشکده  سایت بهي برگزاري مصاحبه تخصصی جهت اطالع از زمان دقیق و نحوهالزم است 

   مراجعه نمایند. مربوطه

  

هاي بخش اطالعیهبه  مکررگردد جهت دریافت اطالعات تکمیلی به داوطلبان محترم توصیه میمجدداً  **

هاي مربوطه دانشکدهسایت در صورت دعوت به مصاحبه به سایت دانشگاه و ی در مدیریت تحصیالت تکمیل

  .نمایندمراجعه 

  اعالم نتایج توسط دانشگاه  -4

ژوهشی داوطلبان مذکور، شدگان و بررسی دقیق سوابق آموزشی و پپس از انجام مصاحبه تخصصی با کلیه دعوت

) و %10)، نمره سوابق پژوهشی (%10سوابق آموزشی ( ،نتایج بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

 گردد. اعالم میبه سازمان سنجش ) محاسبه و %30نمره مصاحبه (

  

                                                             مدیریت تحصیالت تکمیلی                                                          

 تکنیک تهران)(پلیه صنعتی امیرکبیر دانشگا                                     


