
  1اطالعیه شماره 
دانشگاه تفرش در راستاي اجـراي مرحلـه دوم   رساند  بدینوسیله به اطالع می، 97آزمون دکتري سال  (سنجش علمی) مناسبت قبولی در مرحله اولداوطلبین عزیز به ضمن تبریک به 

د است ضمن مطالعه رساند. خواهشمن اطالع داوطلبان عزیز میآزمون مذکور که شامل بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان و برگزاري آزمون تخصصی است، موارد ذیل را به 
  ید.اقدام فرمایدقیق این اطالعیه نسبت به ارائه درخواست و تکمیل مدارك موردنیاز 

 شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان: )1

 1397متمرکز دکتري سال  آزمون نیمه 2و  1در دفترچه شماره  مندرجاحراز تمامی شرایط 

 :مرحله دومرزیابی برنامه زمانی ا )2

  . گردد برگزار میول ذیل ااطالعات درج شده در جدمطابق با  مصاحبه حضوريو  آزمون تخصصیشرکت در مرحله دوم آزمون دکتري دانشگاه تفرش، کلیه داوطلبان براي 
  الف) آزمون تخصصی:

  تاریخ برگزاري  وضعیت  ضریب تأثیر  نام دروس آزمون  نوع آزمون  نام رشته
ساعت 
  برگزاري

  نحوه برگزاري امتحان هر درس

  کتبی  جبر زمینه گراف -ریاضی

  الزامی  2  نظریه گراف

29/03/1397  

امل مباحث نظریه گراف مقاطع کارشناسی و ش   30/11-10
  کارشناسی ارشد

کتاب 
  بسته

  انتخابی   1  جبر
(دو درس از سه 
درس به انتخاب 

  داوطلب)

16-13  

مقطع کارشناسی و جبر  شامل مباحث مبانی جبر و
  ارشد جبر پیشرفته مقطع کارشناسی

شامل مباحث مبانی آنالیز و آنالیز ریاضی مقطع   1  آنالیز 
  کارشناسی و آنالیز حقیقی مقطع کارشناسی ارشد

شامل مباحث توپولوژي مقطع کارشناسی و هندسه   1  هندسه 
  ارشد خمینه مقطع کارشناسی

  کتبی  کنترل - مهندسی برق

ضرایب نمره چهار   جبر خطی
درس یکسان بوده 
و هرکدام حداکثر 
یک چهارم نمره 
کل ارزشیابی را 

  خواهد داشت

  الزامی

25/04/1397  

  کتاب بسته   11-10
  کتاب بسته   11-12  الزامی  کنترل خطی
  کتاب بسته   14-15  الزامی  کنترل مدرن

  کتاب بسته   15-16  الزامی  دیجیتال سیستم کنترل



  ب) مصاحبه:

  ساعت  تاریخ  نام رشته

  رسانی خواهد شد. متعاقباً از طریق سایت دانشگاه اطالع  30/03/1397  زمینه گراف جبر -ریاضی
  26/04/1397  کنترل -مهندسی برق

 نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه: )3

 پسـت الکترونیکـی   آدرسبـه   ذیـل مـورد نیـاز   و تصـویر مـدارك    شـماره یـک  فـرم   ،فرم درج اطالعات فرديتکمیل و ارسال الزم است نسبت به  داوطلبان
postgrad@tafreshu.ac.ir  9الـی   8از سـاعت  برگزاري آزمون تخصصـی   زماندر داوطلبان همچنین ضروري است  اقدام نمایند. 12/03/1397تا تاریخ حداکثر 

مراجعه نمایند تا ضمن  به اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،1اصل مدارك و کلیه سوابق آموزشی و پژوهشی مربوط به فرم شماره با در دست داشتن  صبح
  تحویل مدارك به محل برگزاري آزمون راهنمایی شوند. 

 :مدارك مورد نیاز )4

  فرم درج اطالعات )1

 (فرم مربوطه عکسدار شود) 1فرم تکمیل شده شماره  )2

 اصل شناسنامه و کارت ملی   )3

  1397تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتري سال  )4

 اصل مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد  )5

  نمایند.آن دسته از داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند الزم است مدرك کاردانی خود را نیز ارائه  -1تبصره 
اصـل گـواهی    مـی بایسـت  فارغ التحصیل خواهند شد،  31/6/1397معرفی شدگانی که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسی ارشد می باشند و حداکثر تا تاریخ  -2تبصره 

  همراه داشته و ارائه نمایند.را  30/11/1396مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاریخ سسه آموزش عالی محل تحصیل ؤیید شده توسط دانشگاه یا مأت
نمی باشند، الزم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسـه آمـوزش    4بندج دررمعرفی شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك یا مدارك مند -3تبصره 

 .عالی محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند

 شناسی ارشد ریزنمرات مربوط به دوره کارشناسی و کار )6

 هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد نامه یک نسخه از پایان )7



  (مخصوص برادران). کند مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می )8
 که در روز برگزاري آزمون می بایست به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه تفرش ارائه گردد.   1مطابق با فرم شماره پژوهشی همراه با مستندات الزم  سوابق آموزشی وکلیه  )9

 تصویر مدرك مربوط به گواهی زبان  )10

ــه    )11 ــزي ب ــیش واری ــل ف ــغ اص ــال  750.000مبل ــماره  ری ــه ش ــه دوم ب ــاي مرحل ــه ه ــت هزین ــبايباب ــز   550100004001105603019314IRش ــه واری ــا شناس ب
نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (هردو مورد شبا و شناسـه  بنام تمرکز وجوه درآمدهاي اختصاصی دانشگاه تفرش  384105651122001009710330010003

 واریز در فیش قید شود)  
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اصل حکم کارگزینی براي داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی )12

 :مرحله دوم ارزیابی محل برگزاري )5

  دانشکده فنی و مهندسی  -دانشگاه تفرش 

ـ تذکر مهم:  د، توجـه داشـته باشـند کـه     کلیه داوطلبانی مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت به پایان برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرن
  یید صالحیت عمومی آنها از سوي دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.  و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تأ پذیرش آنها بصورت مشروط بوده

 .امکان اسکان در خوابگاه براي داوطلبین وجود دارد  

  

ادره تحصیالت تکمیلی دانشگاه تفرش



  داوطلبین شرکت کننده فرم درج اطالعات
  دانشگاه تفرش1397در مرحله دوم آزمون دکتري سال  

  

  ...................................: ......................................................         نام خانوادگی (فارسی): .......................نام (فارسی)

  ....................................................نام پدر: ............................       13/      /     تاریخ تولد :                   مرد        جنسیت: زن

  ..........  کد ملی: ....................................................: .........................محل صدور........  ...........شماره شناسنامه: ............................

  ...  تعداد اعضاي خانواده: .........................................  وضعیت تأهل: ................: ....مذهب   ...  دین: ........................ملیت: ............

  ) :       وضعیت نظام وظیفه (فقط براي آقایان

    داراي کارت پایان خدمت می باشم.   ) 2  استفاده می کنماز معافیت تحصیلی   )1

       داراي کارت معافیت دائم می باشم.  )  4داراي کارت معافیت موقت می باشم.  )3

  ام.  در حال خدمت بوده و ترخیص شده )6)              13(تاریخ اعزام :    /    /       داراي دفترچه آماده به خدمت می باشم.) 5

   متعهد خدمت به ...................................................... می باشم.  )7
  

  مقاطع تحصیلی:
  

  نام مؤسسه  شهر  معدل  تاریخ اخذ مدرك  رشته / گرایش  مقطع تحصیلی

            فوق دیپلم

            کارشناسی

            کارشناسی ارشد

  چنانچه فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسالمی و یا مؤسسات غیر انتفاعی هستید، نام واحد و شهر محل تحصیل به طور کامل قید گردد.٭

  (تاریخ فراغت از تحصیل: .........................................)  دانشجوي سال آخر     آموخته   دانش

  سایر: ........................................................       مربیان آموزشی        رزمنده         رتبه اول      آزاد     سهمیه قبولی:

  ...............................................................................................................................................................................نشانی پستی: 

  ...................... تلفن جهت تماس ضروري : ......................................................... تلفن : ............................کد پستی : ..................

  .............: ........................................................ (Email)نشانی پست الکترونیک 

  اینجانب تعهد می نمایم که اطالعات فوق کامالً صحیح است.

  

 - جهت شرکت در آزمون تخصصی (داوطلبین رشته ریاضیاز جدول دروس توسط داوطلب ز دروس انتخابی * نام دو درس ا
  ):زمینه گراف جبر

1 (......................................................       2 (...............................................  

  تاریخ:                                                                  امضاء:                                      نام و نام خانوادگی:                      
  



 
  1فرم شماره 

  ).Ph.Dمرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتري (
  
  
 

 الف) مشخصات فردي:
  

  وضعیت نظام وظیفه:  نام و نام خانوادگی:

  شماره داوطلب:  شماره پرونده:

  وضعیت تاهل:  سال تولد:

  وضعیت اشتغال:  تلفن تماس:

  آدرس الکترونیکی:  آدرس:
ــه مــوارد ذکــر شــده در بنــدهاي   توجــه: ــل    "ج"و  "ب"کلی ــر قاب ــه اصــل مــدرك معتب ــا ارائ منــدرج در ایــن فــرم، صــرفاً  ب

  باید در صورت ضرورت، اصل مدرك را نیز ارائه کند.دیهی است که داوطلب بارزیابی است. 
  

  ب) سوابق پژوهشی:
 :مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش هاي داخلی و خارجی )1

  

  عنوان مجله   عنوان مقاله  وضعیت  نوع
  و سال انتشار

نام نویسندگان (نویسنده 
با عالمت* ول مقاله را ئمس

  مشخص فرمائید)

  عناوین مقاالت
  پژوهشی–علمی 

  (داخلی، خارجی)

  چاپ شده
      
      

  پذیرفته شده
      

      

  عناوین مقاالت
  ترویجی - علمی 

  چاپ شده
      

      

  پذیرفته شده
      
      

  عناوین مقاالت ارائه شده در
  کنفرانس هاي(داخلی، خارجی)

  چاپ شده
      

      

  شده پذیرفته
      

      

  
   

 

  محل الصاق عکس

 تفرشدانشگاه 



  :) اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران2
  

  تاریخ ثبت  محل ثبت  نام اختراع  ردیف

1        

2        

3        

4        
  

   :جشنواره هاي علمی معتبر )3
   

  تاریخ برگزاري  نهاد برگزارکننده  عنوان جشنواره  ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
  

  :کتب (ترجمه یا تالیف) )4
  

  سال انتشار  عنوان کتاب  ردیف
  تعداد صفحات

  نام نویسندگان
  ذکر شده روي جلد  به ترتیب 

  کتب

  لیفتأ

      

      

      

  ترجمه

      

      

      
  
  
  



  :امتیاز پایان نامه )5

  :الف) دوره کارشناسی

  نام استاد راهنما  عنوان پروژه یا پایان نامه
  امتیاز

  نمره
  عالی  بسیار خوب  خوب  قابل قبول

              

  :دوره کارشناسی ارشدب) 

  نام استاد راهنما  عنوان پایان نامه
  امتیاز

  نمره
  عالی  بسیار خوب  خوب  قابل قبول

              

  
  ج) سوابق آموزشی:

  سال خاتمه  سال شروع  معدل کل  نام دانشگاه  گرایش-رشته   مقطع تحصیلی

            کارشناسی

            کارشناسی ارشد

  :برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهاي معتبر

  سال برگزیده شدن  رتبه  نام مسابقه/المپیاد/جشنواره  ردیف

        

        

        

        

        

  :مدرك زبان

  توضیحات  سال آزمون  نمره اخذ شده  نام آزمون
        

  
   



  مختصر و روشن پاسخ دهید.لطفاً به سواالت ذیل به طور 

  ) را که به آن تسلط دارید ذکر نمایید.… ,LIRSEL, MAT LABافزارهاي تخصصی کامپیوتري (مانند:  نام نرم )1
  
  
  
  

  هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تأمین خواهد شد؟ )2
  
  
  

  شما چگونه است؟اید؟ از نظر مؤسسه مربوطه، ضوابط کار در طی تحصیل  آیا بورس تحصیلی دریافت کرده )3
  
  
  

در صـورت نیـاز، میـزان همکـاري شــما در دانشـکده در زمینـه هـایی ماننـد حــل تمـرین دروس، تهیـه دسـتور کــار             )4
  هاي آموزشی، همکاري اجرایی در آزمایشگاه هاي آموزشی یا پژوهشی و ... به چه میزان خواهد بود؟ آزمایشگاه

  
  
  
  
  

کنیـد کـه    می بینید که در این پرسشنامه سوال نشده است و فکر مـی هایی (علمی/عمومی/اخالقی) در خود  چه ویژگی )5
  ثیر داشته باشد؟أتواند در انتخاب شما ت می

  
  
  
  
  
  

 سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود براي ادامه تحصیل در مقطع دکتري را به ترتیب اولویت بنویسید: )6
 

  استاد  موضوع تخصصی  ردیفر

1      

2      

3      

  
   :امضاء                               :تاریخ                                         :خانوادگینام و نام 


