
  سمه تعالیاب

مرحله پذیرفته شدگان زمان مصاحبه  ه دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص اطالعی
 -فیزیک  :هاي گرایش -رشته در  1139سال  آزمون دکتري نیمه متمرکز تکمیل ظرفیت

  کشاورزي -شیمی  –زمین شناسی  –ریاضی  –کامپیوتر  –مکانیک  -معدن -عمران -برق
   

کـه در اطالعیـه    91آزمون دکتري نیمـه متمرکـز سـال     تکمیل ظرفیتته شدگان مرحله پذیرفبدینوسیله به اطالع 
   :میرساند معرفی شده اندین دانشگاه به اسازمان سنجش آموزش کشور جهت شرکت در مصاحبه 

زمان و مکان مصـاحبه خـود   از  آنها می باشدمربوط به رشته گرایش  که فایل هاي پیوستیکی از با مراجعه به  )الف
  .دنضور به هم رساندر محل مصاحبه حمقرر و حتما در زمانهاي  شدهمطلع 

  
وحتمـا در زمـان مصـاحبه     نمـوده را تکمیل  که به پیوست این اطالعیه می باشدمورد نیاز فردي مشخصات  فرم )ب

  .دنبه همراه داشته باش مورد نیاز مستندات اب راتکمیل شده  فرم اینیک تصویر از
   

در  پیوسـت مربوطـه  فایـل  به وعات تحقیقاتی آنها ضو مو گرایش خود-ي رشته د راهنماجهت اطالع در باره اساتی)ج
  .ندمراجعه نمای این اطالعیه

  
 :ارائه مدارك و مستندات ذیل در زمان شرکت در مصاحبه دکتري ضروري است )د

  
 .و یک تصویر از آن)فوق لیسانس(اصل مدرك کارشناسی ارشد  -1

 31/6/91بایسـت تـا تـاریخ     اند، مـی  سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده شدگانی که دانشجوي  معرفی -توجه 
اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محـل اخـذ مـدرك    . (باشند  التحصیل شده فارغ

 ).دفترچه راهنماي شرکت در آزمون مذکور 57مطابق فرم مندرج در صفحه 
  .از آن و یک تصویر)لیسانس(اصل مدرك کارشناسی  -2

باشند عالوه بر اصل مدرك  التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می آندسته از معرفی شدگانی که فارغ -1تبصره 
 .بایست اصل مدرك کاردانی را نیز ارائه نمایند کارشناسی ناپیوسته می

باشند،  فوق نمی 2و  1 مندرج در بندهاي  شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك یا مدارك  معرفی - 2تبصره 
 .الزم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند

اي معرفـی شـده بـا مشخصـات      اصل شناسنامه و یا کارت ملی براي تطبیق مشخصات شناسنامه -3
 .ز آنو یک تصویر ا سنجش آموزش کشور اطالعات ارسالی از سوي سازمان

مندرج در » مقررات وظیفه عمومی«مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند  -4
   )براي برادران( .نشان دهد و یک تصویر از آنه راهنماي شرکت در آزمون مذکور چدفتر 3صفحه 

اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم،  -5
آوري بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، براي آن دسته از  تحقیقات و فن

 .و یک تصویر از آن اند معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده
 .مرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشدتصویر ریز ن - 6
  براي داوطلبانی که تا تاریخ انجام مصاحبه فارغ(یک نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد  -7



  ).التحصیل  می شوند
 ترجیحاً یکی (نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد در تخصص مربوطه  2توصیه نامه علمی از حداقل  -8

  ).  نوشته شده باشد ي پایان نامهسط استاد راهنمااز دو معرفی نامه تو
تألیف یا ترجمه کتاب ، : اي مانند فعالیتهاي علمی و حرفه معتبر مربوط به کلیه مدارك و مستندات - 9

ترویجی چاپ شده، مقاالت  کنفرانسی ارائـه و چـاپ شـده ، اختـراع یـا       مقاالت علمی و پژوهشی یا
هـاي دریـافتی ،    نامـه  کشور، تجارب کاري مرتبط با رشته، گواهی اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج

  ...مدارك زبان انگلیسی و تشویق نامه ها و
ب ھ  ش عبھ مرك زي ش اھرود     بانك مل ي   2178612988005شماره  سیبا بھ ارائھ فیش واریزي بھ حساب -10

  .ریال ٢٥٠٠٠٠نام در آمدھاي اختصاصي دانشگاه صنعتي شاھرود بھ مبلغ 
  
  

در صورت هرگونه سئوال در ارتباط با زمان مصاحبه می توانید در ساعات اداري با شماره تلفن هاي ذیل تماس  ضمناً
  :بگیرید

  )2654داخلی  0273-3392205یا (0273-3395270: دانشکده فیزیک
  )3223داخلی  0273-3300240-7یا (0273 -3300250: برقمهندسی دانشکده 

  )3300داخلی 0273-3300240-7یا (0273-3300259: دانشکده عمران
  )2527داخلی  0273-3392205یا (0273-3395509: دانشکده معدن

  )3340داخلی 0273-3300240-7یا (0273-3300258: مکانیکدانشکده 
  )3240داخلی 0273-3300240-7یا (0273-3300251: کامپیوتردانشکده 
  )2285داخلی 0273-3392205یا (0273-3392012: ریاضیدانشکده 
  )2577داخلی 0273-3392205یا (0273-3396007: علوم زمیندانشکده 
  )2545داخلی 0273-3392205یا (0273-3395441: شیمیدانشکده 
  ) 0274522-4622یا (0274522-4621: کشاورزيدانشکده 

  2741یا  2343داخلی  0273-3392205:  تحصیالت تکمیلی دانشگاه کارشناسان
  
  

    انشگاه صنعتی شاهرودمدیریت تحصیالت تکمیلی د  


