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 سمه تعالیاب

 

 1400-1401 تحصیلی سال آزمون نیمه متمرکز دکتری )ارزیابی تخصصی( دوممرحله 
 

 (2اطالعیه شماره )
 

 

 در دانشجو پذيرش، کشور عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در تکمیلی تحصیالت مقاطع در دانشجو پذيرش و سنجش قانون براساس

 کشور آموزش سنجش سازمانآزمون   طريق از آن اول مرحله که اي خواهد بوددو مرحله 1400( سال PhDدکتري تخصصی ) مقطع

 است که داوطلبان فناوري و پژوهشی آموزشی، سوابق بررسی سنجش عملی، و علمی مصاحبه شامل آن دوم مرحله و گرفت انجام

و ضمن تبريک و آرزوي موفقیت براي داوطلبان راه يافته به مرحله دوم )مصاحبه  گیرد.می صورت دانشجو پذيرنده هايدانشگاه توسط

 :شودگرامی رسانده می داوطلبان اطالع به ذيل موارد اين مرحله اجراي راستاي در ،علمی( پذيرش دکتري دانشگاه يزدسنجش 

 

 تصوير همراه با ،دريافت و پس از تکمیلها بخش اطالعیهسايت دانشگاه وباز را  "مشخصات فردي"رم فبايد محترم  داوطلبان الف(

با  ،مصاحبهانجام جهت تاريخ اعالم شده اولین تا حداکثر دو روز قبل از  1400خرداد  4از تاريخ اين اطالعیه  "ب"در بند  مندرجمدارک 

نسبت به ، نماي مربوطراهفايل مطالعه با  https://golestan.yazd.ac.ir به آدرس يزد دانشگاه گلستان به سامانه آموزشیمراجعه 

در  قطعی و دريافت گواهی انجام ثبت نام نامثبت به مشروط يزد، دانشگاه مختلف هايرشته مصاحبه در شرکت نمايند. ثبت نام اقدام

 .است اين سامانه
 

مذکور در بند ب این اطالعیه را به صورت الکترونیکی به همراه فایل روز مصاحبه باید تمام مدارک  قبل از حداکثر تا یک روز داوطلبان محترم تذکر مهم:

درج در جدول برنامه منبه نشانی الکترونیکی اعالم شده  (برای دانشجویان سال آخر پیشنهادیهنامه تصویبفایل یا ) نامه کارشناسی ارشدپایانالکترونیکی 

  نمایند.  ایمیلبندی مصاحبه زمان

به صورت تصويري با لینک  Adobe Connectافزار ( از طريق نرممجازيغیر حضوري )به صورت مصاحبه دکتري دانشگاه يزد 

و  وفن، میکرمجهز به دوربین) امکانات الزم شامل کامپیوتر داوطلبین ستا الزمشود. بنابراين ها برگزار میها / دانشکدهاختصاصی گروه

   از لینک زير استفاده نمود.  توانمی «فايل راهنماي آموزش مجازي»ده از جهت استفا .دناحبه فراهم نمايدر روز مصپرسرعت( اينترنت 

 
 https://elearning.yazd.ac.ir 
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بندی ارزیابی تخصصی که لینک آن در زیر آمده است جهت انجام مصاحبه های مختلف باید با هماهنگی قبلی و بر اساس جدول زمانرشتهداوطلبین کد

شماره تماس کارشناس مربوط به هر کدرشته که داوطلب باید جهت انجام مصاحبه با نامبرده هماهنگی به  نام و تخصصی اقدام نمایند. الزم به ذکر است

  ذکر شده است.  ذیل بندیزمانآورد در جدول برنامه  عمل
 

    1400-1140هاي مختلف داراي پذيرش دانشجوي دکتري در سال تحصیلی محل رشتهکد مصاحبهبندي  رنامه زمانجدول ب
 

 

 :استه شرح زير جهت تشکیل پرونده ب مورد نیاز هر داوطلب ب( مدارک
 

 سازمان سنجش. با مشخصات اطالعات ارسالی از سوی داوطلبای شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه تصویر -1
 

 .43یک قطعه عکس  -2
  

 .مقاطع مربوط به هر یک از این ریز نمراتکارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه  ،کاردانی )گواهی موقت( مدارکتصویر  -3
 

درک کاردانی بایست معالوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته می هستندپیوسته کارشناسی نا مقطعالتحصیل ه فارغشدگانی کآن دسته از معرفی :1 تبصره

 .استهای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته معدل کارشناسی برای این دسته از داوطلبان میانگین وزنی معدل را نیز ارائه نمایند. ضمناً

 31/6/1400تاریخ گواهی تایید شده دانشگاه محل تحصیل مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا  ،کارشناسی ارشد مقطعدانشجوی سال آخر  برای :2 تبصره

 .الزامی است (های تحصیلیراهنمای انتخاب رشته دفترچهفرم مندرج در  یاو  دفترچه راهنمای شرکت در آزمون رفرم مندرج دمطابق ) با ذکر معدل

، الزم است گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش نیستند بند این مندرج در شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه مدارکمعرفی :3 تبصره

 .نمایند ایمیلرک را اعالی محل اخذ مد
 

 فرم. این بـه همراه مدارک درخواستی ذکر شــده درسایت دانشگاه یزد قرار دارد وب که در داوطلب  "مشخصات فردی" 1شماره  فرم تکمیل شده -4

 5 کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی از جمله ـ: 

  پژوهشی )داخی و خارجی( مرتبط با رشته تحصیلی –مقاالت علمی 

 گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 

 های علمی معتبربرگزیدگی در جشنواره 

  خارجی( -مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر )داخلی 

  حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه مبدأطرح پژوهشی برون دانشگاهی خاتمه یافته به همراه نامه تاییدیه 

 تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 

  دانشجویی -برگزیدگی المپیادهای علمی 

 مدرک زبان معتبر 

)تکمیل شده در فرم( الزامی است و  ای، سوابق کاری و افتخارات حرفهافتخارات علمی ،پژوهشی - سوابق آموزشی ،کلیه مدارک ذکر شدهارسال  توجه:

نحوه بررسی سوابق علمی  جدولبه پژوهشی جهت اطالع داوطلبان از نحوه محاسبه امتیازات آموزشی  تعلق نخواهد گرفت. یدر صورت عدم ارائه، امتیاز

 مراجعه نمایید.  4001-1401یلی تحص سال متمرکز نیمه و مصاحبه آزمون دکتری
  

های )این مبلغ در مراحل ثبت نام و بارگذاری مستندات در سیستم گلستان باید با استفاده از کارت یک میلیون ریال()ریال  000/000/1واریز مبلغ  -6

 عضو شتاب به صورت الکترونیکی در وجه دانشگاه یزد پرداخت شود(.

را پرداخت  هيک مصاحبتنها مبلغ مربوط به بایست میها اند بدون توجه به تعداد کد رشتهبه چند کد رشته معرفی گردیدهداوطلبانی که برای مصاحبه  *

 .نمایند

 .است استرداد قابل غیر مذکور مبلغ *

https://yazd.ac.ir/4006-124-4765
https://yazd.ac.ir/4006-124-4765
https://yazd.ac.ir/4006-124-4765
https://yazd.ac.ir/4006-124-4765
https://yazd.ac.ir/4006-124-4765


3 
 

 .1400تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  -7
 

کارشناسی  طعمق تاداننامه از اس( و حتی االمکان دو توصیهنامه پروپوزال برای دانشجویان سال آخرتصویبارشد )نامه کارشناسیپایان فایل الکترونیکی -8

 .ارشد
 

همیه پذیرفته شده با استفاده از سرسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی برای مربیان به تایید باالترین مقام مسئول دانشگاه محل خدمت  تصویر گواهی  ـ9

 امکان بهره مندی از سهمیه را دارا هستند. ها و موسسات آموزش عالی )دولتی و غیر دولتی( و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی تمامی دانشگاه انمربی

اه محل دانشگپرداز ادامه تحصیل دهند که توانند در دوره روزانه یا شهریهمربیان )اعم از رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی یا پیمانی( در صورتی می:1تذکر 

 خدمت آنها موافقت نماید و گواهی مربوطه را ارائه نمایند. 

 مربیان پیمانی مشمول استفاده از سهمیه مربیان نیستند.: 2تذکر

  بارگذاری نمایند.و امور هیأت علمی آن دانشگاه را  نامه صادره از سوی مرکز جذب: مربیان دانشگاه آزاد باید معرفی3تذکر
 

بر اساس استفـــاده از سهمیه رزمندگان جهت  که برای آن دسته از داوطلبان باشد، یا ایثارگران مدرکی که نشانگر تایید سهمیه رزمندگانارائه  -10

 مصاحبه دعوت شده اند.

 ه راهنمای شرکتچدفتر مندرج در یکی از شرایط« مقررات وظیفه عمومی» ، با توجه به بندوضعیت نظام وظیفهمعرفی شدگان مرد باید از لحاظ  -11

 را دارا باشند. در آزمون

رگونه ه داوطلبان کلیه شودمی درخواست لذا .است مؤثر دکتری مقطع داوطلبان پذیرشو  امتیاز در انگلیسی زبان با آشنایی کیفیت و سطح :1تذکر 

 . )اختیاری( نمایند ارسال را خصوص این مدرک در
 

وير تص»مدارک را با نام شماره رديف ذخیره نموده و به نشانی اعالم شده ايمیل نمايند. به عنوان مثال: : الزم است کلیه داوطلبان 2تذکر

 «2شماره  :عکس» -« 1شماره  :شناسنامه و کارت ملی

 

 :داوطلبان اختصاصی و عمومی ج( شرايط
 

 .است الزامی کشور آموزش سنجش سازمان 2و 1 شماره دفترچه در مندرج شرایط کلیه احراز -1
 

 .نماید شرکت ...(و مصاحبه کتبی، آزمون از اعم)  شده اعالم تخصصی ارزیابی مراحل تمامی در باید داوطلب -2

ال س ـ آن دسته از داوطلبانی که در مرحله ارزیابی تخصصی شرکت و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی دوره روزانه آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز3

 نخواهند بود.  1401جاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سال قرار گیرند، م 1400

های انتخابی، دارای حد نصاب نمره علمی الزم به منظور شرکت در مرحله دوم آزمون )مصاحبه علمی( هستند ـ کلیه داوطلبانی که در کد رشته محل4

نسبت به تکمیل فرم بررسی صالحیت عمومی مندرج در  10/4/1400لغایت  28/2/1400و تمایل به شرکت در این مرحله را دارند، الزم است از تاریخ 

 فسایت سازمان سنجش و ارسال آن به سازمان و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. داوطلبانی که در این خصوص اقدام ننمایند از گزینش نهایی حذ

  خواهند شد.

 وی کار ادامه از ،یا تحصیل و پذیرش از ایمرحله هر در داوطلب، توسط شده ارائه مدارک در عواق خالف مطالب هرگونه احراز صورت در مهم: تذکر

 .آمد خواهد عمل به قانونی پیگیری و جلوگیری
 

 دانشگاه توسط نتايج ( اعالمد
 سازمان آزمون نمره اساس بر نتایج مذکور، داوطلبان پژوهشی و آموزشی سوابق دقیق بررسی و تمامی داوطلبان با تخصصی مصاحبه انجام از پس

 .گرددمی اعالم سنجش سازمان به و محاسبه (%30) مصاحبه نمره ( و%20و پژوهشی ) آموزشی سوابق کشور، آموزش سنجش
 

 

 مديريت تحصیالت تکمیلی دانشگاه يزد


