
 به نام خدا

 1398سال  معماری و شهرسازیقابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری 

 )روزانه و پردیس(

مراحل آزمون تخصصی دکتری معماری و  1398شهرسازی سال معماری و ضمن تبریک قبولی در مرحله اول آزمون دکتری 
 شهرسازی به شرح زیر می باشد:

 

 تخصصی کتبی و مصاحبه  زمان بندی آزمون
 

 الف: دکتری رشته معماری 

 25/03/1398در تاریخ اسکیس آزمون  مرحله اول:الف:   در دو مرحله شامل: معماریدکتری آزمون تخصصی از داوطلبان 
 05/04/1398و 04/04/8139، 03/04/1398 هایآزمون مصاحبه شفاهی در تاریخمرحله دوم: ب:صبح  و  30/8راس ساعت 

 تعاقباً اعالم خواهد شد(اسامی داوطلبان و تاریخ مصاحبه آنان م) صبح در محل دانشکده معماری و شهرسازی انجام خواهد شد. 8از ساعت 

 

 دکتری رشته شهرسازی  ب:

 25/03/8139در تاریخ کتبی آزمون  مرحله اول:الف: در دو مرحله شامل:  شهرسازیآزمون تخصصی از داوطلبان دکتری 
صبح پس از  30/9از ساعت  25/03/1398 آزمون مصاحبه شفاهی در تاریخمرحله دوم: ب:و صبح  30/9تا  8از ساعت 

صبح در محل دانشکده معماری و شهرسازی  8ساعت  از 26/03/8139در صورت لزوم مصاحبه متاخرین در تاریخ  وکتبی آزمون 
 مصاحبه آنان متعاقباً اعالم خواهد شد()اسامی داوطلبان و تاریخ  انجام خواهد شد.

 

 دکتری معماری و شهرسازی قابل توجه کلیه داوطلبان
قرار داده و  clearbookداخل  ترتیبمدارک ذیل را به ن الزم است قبل از برگزاری آزمون های مورد اشاره کلیه داوطلبا

دانشکده مراجعه به  15 لغایت 30/8از ساعت  18/03/1398 تاریخدر ی مشخصات فردی )پیوست(، به همراه فرم تکمیل شده
 تحویل دهند. و مدارک خود را 

 

 : برای آزمون تخصصی مرحله دوم مدارک مورد نیاز

فرم اطالعات داوطلبان به صورت تکمیل شده )فرم پیوست اطالعیه( -1

 معرفی شدهداوطلب ای کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامهو اصل شناسنامه  -2
 فیشبانک ملی شعبه مینو ) 2177579002002ریال به شماره حساب  000/200/1به مبلغ  واریزیاصل فیش  -3

در صورت عدم واریز مدارک تحویل گرفته  دریافت خواهد شدمدارک  تحویل واریزی در روز
.(شودنمی

را به حساب ریال  000/200/1مبلغ  باید اندداوطلبانی که فقط کدرشته محل پردیس خودگردان را انتخاب کرده -4
به نام درآمدهای اختصاصی پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران نزد بانک ملی ایران  2177579011009



فیش واریزی در روز تحویل مدارک دریافت خواهد شد در صورت عدم واریز )واریز نمایند.  شعبه مینو
شود(.مدارک تحویل گرفته نمی



 شامل: مدارک پژوهشی -5

)در صورت عدم چاپ مقاالت در نشریه اصل گواهی پذیرش مقاله(   ISIاصل و کپی مقاالت  -

)در صورت عدم چاپ مقاالت در نشریه اصل گواهی پذیرش مقاله( علمی و پژوهشیاصل و کپی مقاالت  -

)در صورت عدم چاپ مقاالت در نشریه اصل گواهی پذیرش مقاله(  ترویجی -علمیاصل و کپی مقاالت  -

و همایش های ملی و بین المللی )در چاپ شده در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی اصل و کپی مقاالت  -

صورت عدم چاپ مقاالت در نشریه اصل گواهی پذیرش مقاله(

اصل و کپی اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  -

اصل و کپی سوابق پژوهشی )طرح های ملی، تحقیقاتی و اجرایی مبتنی بر مبانی مدون( -

های تالیفی و ترجمه شده و کپی جلد و شناسنامه کتاباصل  -

ارشد پایان نامه کارشناسی کپی صفحه اول، چکیده و نتیجه گیری  -

 مدارک آموزشی شامل: -5

و ریز نمرات مدرک کارشناسی ارشد و کپی اصل  -

                در مقطع کارشناسی ارشد  31/6/1398: آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ 1 تبصره -
مربوط به معدل فارغ التحصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، 

را ارایه نمایند( 30/11/97واحدهای گذرانده تا تاریخ 

: دانشجویانی که دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود را انجام داده ولی هنوز موفق به تسویه حساب 2تبصره  -
اند، گواهی مبنی بر دفاع و با ذکر معدل را ارایه نمایند. نشده

 
ریز نمراتو مدرک کارشناسی و کپی اصل  -

باشند، عالوه بر اصل مدرک میسته التحصیل دوره کارشناسی ناپیورغآن دسته از معرفی شدگانی که فا :تبصره -
.نمایند کاردانی را نیز ارائه مدرک اصل باید کارشناسی ناپیوسته


 

وزارت ه سمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعاصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیأت علمی ر  -
باشد، برای آن  علوم، تحقیقات و فنآوری بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده

 ند.انموده شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفادهدسته از معرفی


کسب رتبه در جشنواره ها و المپیادها )دانشجویی، خوارزمی، روبوکاپ( و مقام در مسابقات مدرک اصل و کپی  -

علمی معتبر 

(IELTS,MSRT,TOFELTOLIMO)اصل و کپی مدرک زبان در صورت داشتن  -

)در صورت قبولی با سهمیه ایثارگران( اصل و کپی مدارک ایثارگری -

و آثار بدیع هنری مسوولیتهای ذیربط شامل: طراحی، اجرا و اصل و کپی سوابق حرفه ای -

اصل و کپی سوابق آموزشی )تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد( -



باشد در صورت عدم تحویل، کلیه )این آیتم ضروری می پیشنهاد اولیه موضوع پایان نامه دکتری -

مدارک عودت داده خواهد شد.( 

اول انتخاب رشته(اولیه سازمان سنجش آموزش کشور )مرحله کارنامه  -

)مرحله دوم انتخاب رشته(داوطلب  محل رشتهکد کارنامه انتخاب  -



موارد قابل توجه:

  صحت اطالعات تکمیل شده در فرم و مدارک بر عهده داوطلب می باشد و در صورتی که در هر مرحله

مشخص گردد که اطالعات وارد شده با اطالعات  ،از فرآیند پذیرش و یا حتی پس از قبولی در دانشگاه

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



  و داوطبان دکتری شهرسازی برای اسکیس به منظور شرکت در آزمون داوطلبان دکتری معماری

د.نداشته باشکارت ملی و شناسنامه خود را همراه  ،شرکت در آزمون کتبی

 

  در باال در  ترتیب ذکر شدهکلیه داوطلبان مدارک را بهclearbook  .قرار داده و تحویل دهید

 

  .فیش واریزی از داوطلبان در روز دریافت مدارک تحویل گرفته خواهد شد

 

  عدم تحویل مدارک و شرکت نکردن در آزمون اسکیس معماری و آزمون کتبی شهرسازی به منزله

انصراف از مصاحبه تلقی خواهد شد. 

 

  .اصل مدارک را در روز مصاحبه با خود همراه داشته باشید

 

"عودت داده خواهد شددر روز تحویل پس از تطبیق اصل کلیه مدارک "

 

الهیبا آرزوی توفیق                                            

 بخش دکتری دانشکده معماری و شهرسازی


