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دانشگاه پیام نور در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی1شماره اطالعیه
1395سال تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتري 

و در راستاي اجراي مرحله دوم 1395، سال تحصیلی (Ph.D)باتوجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتري تخصصی 
:شرایط و ضوابط دانشگاه پیام نور به شرح ذیل اعالم می گردد،پذیرش

پژوهشی و برگزاري –پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق علمی داوطلبان وسنجش علمی از طریق ارزیابی سوابق علمی -
. مصاحبه علمی صورت می گیرد

:حدنصاب دانشگاه-1
توسط سازمان سنجش آموزش  کشور صادر ) سنجش علمی(مرحله اول داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که براي آنها کارنامه

و با ) جدول ذیل (1شده است در صورت داشتن حدنصاب این دانشگاه می توانند مطابق تاریخهاي مندرج درجدول شماره 
مراجعه نموده و از )www.pnu.ac.ir(مطالعه اطالعیه هاي بعدي درج شده در پرتال اختصاصی دانشگاه پیام نور  به نشانی 

. چگونگی شرکت در  جلسات  ارزیابی تخصصی این دانشگاه اطالع حاصل نمایند 

 نمایند که نمره کل مندرج شرکتداوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل در دانشگاه :توجه
آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوي یا باالتر از حدنصاب اعالم شده 1395در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتري سال 

.این دانشگاه باشد
و درصد و براي داوطلبان داراي سهمیه رزمندگان70شایان ذکر است حدنصاب الزم براي داوطلبان داراي سهمیه ایثارگري 

.درصد حدنصاب اعالم شده داوطلبان آزاد خواهد بود80، مربیان حائز شرایط 

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com


www.PnuNews.com

صی دانشگاه پیام نورزمانی ارزیابی تخصبرنامه-2

دانشگاه پیام نور) مصاحبه علمی(زمانبندي جلسات ارزیابی تخصصی -1جدول شماره 

ردی
ف

کد 
رشته 
محل 

تاریخ  مصاحبهظرفیتنام موسسهنام گرایش

525/2/9526/2/95دانشگاه پیام نورمرکزاردکانشیمی فیزیک12546

53/3/954/3/95دانشگاه پیام نورمرکزاصفهانبیوشیمی22684

53/3/954/3/95دانشگاه پیام نورمرکزاصفهانشیمی فیزیک32544

522/2/9523/2/95دانشگاه پیام نورمرکزبین الملل قشمتاریخ اسالم41194

522/2/9523/2/95دانشگاه پیام نورمرکزتبریزشیمی الی52547

522/2/9523/2/95دانشگاه پیام نورمرکزتبریزآنالیز-ریاضی محض62876

525/2/9526/2/95)مرکز تهران جنوب(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی فلسفه تعلیم وتربیت71734

525/2/9526/2/95)مرکز تهران جنوب(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی زبان و ادبیات فارسی82212

92269
محیط زیست 

آموزش محیط زیست 
)مرکز تهران جنوب(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی 

527/2/9528/2/95

101875
علوم ومعارف نهج 

البالغه
)مرکز تهران جنوب(تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکز 

527/2/9528/2/95

527/2/9528/2/95)مرکز تهران جنوب(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی علوم قران وحدیث111876

121877
فقه ومبانی حقوق 

اسالمی
)مرکز تهران جنوب(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی 

525/2/9526/2/95

131878
فلسفه وکالم -الهیات 
اسالمی

)مرکز تهران جنوب(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی 
527/2/9528/2/95

525/2/9526/2/95)مرکز تهران شرق(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی شیمی الی142549

527/2/9528/2/95)مرکز تهران شرق(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی فیزیولوژي گیاهی152606

527/2/9528/2/95)مرکز تهران شرق(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی بیوشیمی162685

525/2/9526/2/95)مرکز تهران شرق(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی امار172938

527/2/9528/2/95)مرکز تهران شرق(تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت فیزیک183110

194365
مهندسی اقتصاد 

سیاست * کشاورزي 
وتوسعه کشاورزي

)مرکز تهران شرق(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی 
525/2/9526/2/95

203552
مهندسی عمران 

525/2/9526/2/95)مرکز تهران شمال(دانشگاه پیام نورمرکز تحصیالت تکمیلی راه وترابري

211093
جغرافیاوبرنامه ریزي 

528/4/9529/4/95دانشگاه پیام نورمرکزتحصیالت تکمیلی شهري
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221094

جغرافیا برنامه ریزي 
روستایی برنامه ریزي 

فضایی کار آفرینی 
مناطق روستایی 

528/4/9529/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکز

231095

جغرافیا برنامه ریزي 
روستایی

برنامه ریزي آمایش 
کیفیت محیطی 
مناطق روستایی 

528/4/9529/4/95تحصیالت تکمیلیدانشگاه پیام نورمرکز

721/4/9522/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکزعلوم اقتصادي241147

519/4/9520/4/95تحصیالت تکمیلی نورمرکزدانشگاه پیام تاریخ ایران بعدازاسالم251195

261248
جامعه شناسی 

جامعه شناسی مسائل 
اجتماعی ایران

530/4/9531/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکز

271318
حقوق بین الملل 

528/4/9529/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکزعمومی

528/4/9529/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکزحقوق خصوصی281319

291550
مدیریت بازرگانی 

523/4/9524/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکزمدیریت بازاریابی   

301551
مدیریت بازرگانی 

مدیریت سیاست 
گذاري بازرگانی 

523/4/9524/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکز

311552
مدیریت بازرگانی 
رفتار سازمانی و 

مدیریت منابع انسانی   
523/4/9524/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکز

321553
مدیریت دولتی
523/4/9524/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکزرفتارسازمانی 

331554
مدیریت دولتی
523/4/9524/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکزمنابع انسانی

341735
برنامه ریزي اموزش از 

530/4/9531/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکزراه دور

521/4/9522/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکزروان شناسی عمومی351975

365200
مدیریت راهبردي در 

سازمان ها و 
رویدادهاي ورزشی 

519/4/9520/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکز

372102
مدیریت بازاریابی و 
519/4/9520/4/95تحصیالت تکمیلیدانشگاه پیام نورمرکزرسانه ها در ورزش 

530/4/9531/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکزکالم381879
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526/4/9527/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکزآنالیز- ریاضی محض 392868

402870
هندسه -ریاضی محض

526/4/9527/4/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکزتوپولوژي 

412866
ریاضی محض 

1026/4/9527/4/95تحصیالت تکمیلی مرکزدانشگاه پیام نورجبر 

526/4/9527/4/95تحصیالت تکمیلی مرکزدانشگاه پیام نورریاضی کاربردي422871

521/4/9522/4/95تحصیالت تکمیلی مرکزدانشگاه پیام نورفیزیک433109

521/4/9522/4/95تحصیالت تکمیلی مرکزدانشگاه پیام نورمهندسی صنایع443950

521/4/9522/4/95تحصیالت تکمیلی مرکزدانشگاه پیام نورزبان وادبیات فارسی452213

519/4/9520/4/95تحصیالت تکمیلی مرکزدانشگاه پیام نوراموزش زبان انگلیسی465139

519/4/9520/4/95تحصیالت تکمیلی مرکزدانشگاه پیام نورزبان شناسی همگانی475168

54/3/955/3/95شیرازمرکزدانشگاه پیام نورفیزیک483112

54/3/955/3/95شیرازمرکزدانشگاه پیام نورآنالیز-ریاضی492869

54/3/955/3/95شیرازمرکزدانشگاه پیام نورشیمی تجزیه 502553

511631

علم اطالعات ودانش 
شناسی

مدیریت اطالعات و 
دانش شناسی 

)کتابداري(

525/2/9526/2/95مشهدمرکزپیام نوردانشگاه

527/2/9528/2/95دانشگاه پیام نورمرکزمشهدشیمی فیزیک522545

527/2/9528/2/95دانشگاه پیام نورمرکزمشهدشیمی الی532550

527/2/9528/2/95دانشگاه پیام نورمرکزمشهدشیمی تجزیه542552

527/2/9528/2/95پیام نورمرکزمشهددانشگاه شیمی معدنی552555

525/2/9526/2/95دانشگاه پیام نورمرکزمشهدریاضی کاربردي562872

525/2/9526/2/95دانشگاه پیام نورمرکزمشهدفیزیک573111

521/2/9522/2/95دانشگاه پیام نورمرکز زنجانشیمی آلی 582551

53/3/954/3/95نور کرماندانشگاه پیامشیمی تجزیه 592554

53/3/954/3/95دانشگاه پیام نور آران و بیدگلعلوم قران و حدیث601874

525/2/9526/2/95دانشگاه پیام نور بوشهرشیمی آلی612548

54/3/955/3/95دانشگاه پیام نور قممبانی نظري اسالم621880

54/3/955/3/95نور قمدانشگاه پیام اخالق اسالمی631881

54/3/955/3/95دانشگاه پیام نور قمتاریخ و تمدن اسالمی641882
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54/3/955/3/95دانشگاه پیام نور قمقرآن و متون اسالمی651883
. مراجعه نمائید 2براي کسب اطالع از آدرس محل برگزاري جلسات ارزیابی تخصصی به جدول شماره *

فکستلفنآدرس محل برگزاري محل برگزاري ردیف

1
خیابان خرم خیابان شهیدان - میدان جمهوري  -اصفهان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان 

شرقی  ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان 
03133370009-
03133381640

2
دانشگاه پیام نور مرکز 

تحصیالت تکمیلی 
خیابان شهید حاج –دیباجی شمالی–فرمانیه -تهران 

مرکز تحصیالت –کوچه صفا –محمود نوریان کوچه شهناز 
تکمیلی دانشگاه پیام نور

021222957470212280849
4

3
دانشگاه پیام نور مرکز -71معلم –بلوار وکیل آباد - مشهددانشگاه پیام نور مرکزمشهد

مشهد 
05118683900

618- 512داخلی 

0511868300
1
511داخلی 

4
دانشگاه پیام نور مرکز

تهران جنوب -تحصیالت تکمیلی 
تقاطع -خیابان استاد نجات الهی -خیابان انقالب -تهران 
دانشگاه پیام نور- سپند 

02188940093
02188941858

0218891655
5

5
دانشگاه پیام نور مرکز آران -بلوار دانشگاه - آران و بیدگل دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

03154752657و بیدگل 

6
–بلوار تعاون –متري عمار یاسر 75انتهاي –قم دانشگاه پیام نور مرکز قم

025371791600253717916ساختمان تحصیالت تکمیلی –دانشگاه پیانم نور استان قم 
0

7

دانشگاه پیام نور مرکز -بلوار آیت اله خاتمی -اردکان اردکاندانشگاه پیام نور مرکز
03532228110اردکان 

03532220011
107داخلی 

8
- ابتداي ضلع غربی روگذر ابوریحان -خیابان آزادي -تبریزدانشگاه پیام نور مرکز تبریز

دانشگاه پیام نور استان -خیابان شاهد  نبش کوي بهارستان 
آذربایجان شرقی 

04134780027

077335432060773355778خیابان غدیر - بلوار شهید چمران -بوشهر دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر9
2

10
دانشگاه پیام نور مرکز 

تهران شرق-تحصیالت تکمیلی 
متري  15خیابان  -بلوار بابا ئیان -حکیمیه -تهران 

شیرازي 
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

02177311286
02177312716

11
دانشگاه پیام نور -خیابان امامت - میدان رسل -زنجان دانشگاه پیام نور مرکز زنجان 

0243347120243344389مرکز زنجان
5

12
-خیابان  دانشگاه پیام نور-شهرك گلستان -شیراز دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 

07136222244دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

13
دانشگاه - میدان پژوه -) ره(بزرگراه امام خمینی - کرمان دانشگاه پیام نور مرکز کرمان 

03433353614پیام نور کرمان 

14
دانشگاه پیام نور مرکز

بین الملل قشم 
به دهیدرگهان  ، نرس-بزرگراه قشم 3لومتریک-قشم 

الملل قشمنینور مرکز بامیدانشگاه پ-علم و صنعت دانیم
8-

07635344181
0763534408

9

15
دانشگاه پیام نور مرکز 

تهران شمال –تحصیالت تکمیلی 
بلوار -انتهاي اتوبان  امام علی اتوبان ارتش–تهران 

خیابان –میدان شهید  پیروز شفیعی ) اوشان(شهیدمژدي
یاران  انتهاي یاران دوم 

02184234301
02122484837

0212248483
4
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مراکز مجري دوره دکتري دانشگاه ) مصاحبه علمی ( آدرس و شماره تلفن  محل برگزاري جلسات ارزیابی تخصصی - 2جدول شماره 
پیام نور

:شرایط عمومی داوطلبان- 3
آزمون نیمه متمرکز دکتري سازمان سنجش آموزش کشور) 2(و)1(یط اعالمی در دفترچه شماره احراز تمامی شرا-
)1395سال(

:شرایط اختصاصی دانشگاه- 4
احراز امتیاز الزم و قابل قبول در ارزیابی و مصاحبه علمی   -
توانایی پرداخت شهریه دوره مطابق با مصوبات هیات امناء دانشگاه-

: شرکت و پذیرش در ارزیابی تخصصی و مصاحبه علمی نحوه - 5
الزم است داوطلبان نابراینب. دسنجش بر اساس سوابق علمی داوطلبان و پذیرش از طریق برگزاري مصاحبه علمی خواهد بو

. نماینداز تاریخ و چگونگی ثبت نام اطالع حاصلwww.pnu.ac.irپایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی با مراجعه به 
فیبه اتمام برسانند و در ردتیرا  با موفقیتخصصیابیو ارزیسوابق علمیکه مرحله بررسیداوطلبانهیکل:مهمتذکر

منوط یو قطعیینهارشیبوده و پذمشروطآنها بصورت رشیتوجه داشته باشند که پذ،رندیشدگان دانشگاه قرار گرفتهیپذ
.خواهد بودي سازمان سنجش آموزش کشوردانشجونشیگزرخانهیدبيآنها از سویعمومتیصالحدییبه تا

:  مدارك مورد نیاز جهت شرکت در ارزیابی - 6
) ،کارت ملی شناسنامه(صل و تصویر مدارك شناسایی ا-
دارندگان مدارك کارشناسی نا پیوسته ملزم (اصل و تصویر مدارك تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد با قید معدل -

)یا ریز نمرات داراي معدل می باشند "با قید معدلو کارشناسی به ارائه اصل و تصویر مدرك کاردانی
در صورتیکه مدارك تحصیلی فاقد معدل می باشد ارائه اصل ریز نمرات با مهر محل تحصیل  یا گواهی جهت تائید : تبصره 

. بل محاسبه نمی باشد درغیر اینصورت امتیاز مدرك تحصیلی قااستمعدل الزامی 
اصل و تصویر کارت پایان خدمت ویژه برادران -
تصویر کارنامه اعالم نتایج انتخاب رشته -
) جانبازان،آزادگان و خانواده معظم شهدا(اصل و تصویر مدارك ایثارگري -
اعضاء محترم مختص استفاده از سهمیه مربیان صرفا) مخصوص استفاده از سهمیه مربیان( اصل و تصویر حکم کارگزینی -

. می باشد قطعی–علمی رسمی آزمایشی 
پشت نویسی شده 3×4قطعه عکس 2-
اصل مدارك پژوهشی اعم از پایان نامه کارشناسی ارشد ، مقاله ،کتاب چاپ شده و طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته به همراه -

.تصویر جلد و صفحه مربوط به شناسنامه مقاله یا کتاب 
سنامه آثار ضروري است قبل از مراجعه براي مصاحبه  ، تصویري از صفحات  شناداشته باشند داوطلبان توجه : تبصره 
.که اطالعات نویسنده ، عنوان اثر و محل ثبت اثر در آن قید شده است را تهیه و به همراه داشته باشند  خودپژوهشی 

)مخصوص استفاده از سهمیه مربیان(اصل گواهی استمرار همکاري -
سال 2با اعتبار حداقل ...... و،آیلتساصل و تصویر مدارك مربوط به آزمونهاي زبان انگلیسی مانند تافل -
بانک ملی شعبه بنفشه 2178609001007ریال به شماره حساب  000/800اصل فیش واریزي هزینه مصاحبه به مبلغ -

.بنام دانشگاه پیام نور) یه شعب قابل واریز در کل(
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ارائه هیچ مدرکی پس از لزامی بوده و در روز مصاحبه همراه داشتن کلیه مدارك مورد اشاره در متن اطالعیه  ا:توجه-
.  مقرر امکان پذیر نخواهد بودتاریخ 

:محل برگزاري جلسات مصاحبه علمی-7
جلسات مصاحبه علمی کدرشته محل هاي دانشگاه پیام نور از طریق اطالعیه هاي درج شده در پرتال اصلی دانشگاه به نشانی 

.متعاقباً اعالم خواهد شدac.ir.www.pnuاینترنتی 

داوطلبان گرامی الزم است بمنظور اطالع از آخرین اخبار،  قبل از مراجعه حضوري جهت شرکت در مصاحبه علمی ، اطالعیه 
.  مطالعه فرمایند  www.pnu.ac.irرا به نشانی هاي مندرج در پرتال اصلی دانشگاه 

با آرزوي موفقیت 
مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور 
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