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 سمه تعالیاب

 

 0410-0412 تحصیلی سال آزمون نیمه متمرکز دکتری )ارزیابی تخصصی( دوممرحله 
 

 (3اطالعیه 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 1041( سال PhDدکتري تخصصی ) مقطع

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

پذيرش راه يافته به مرحله دوم  داوطلبینتبريک و آرزوي موفقیت براي عرض ضمن  گیرد.می صورت دانشجو پذيرنده هايدانشگاه توسط

 :شودگرامی رسانده می داوطلبین اطالع به ذيل موارد اين مرحله اجراي راستاي در ،دکتري دانشگاه يزد

 

به با مراجعه  ،مصاحبهانجام جهت تاريخ اعالم شده اولین تا حداکثر دو روز قبل از  1041خرداد  2از تاريخ بايد محترم  داوطلبین الف(

نسبت به ثبت نام ، راهنماي مربوطفايل مطالعه با  https://golestan.yazd.ac.ir به آدرس يزد دانشگاه گلستان سامانه آموزشی

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

  .است

وير تصاصل و همراه با  ،دريافت و پس از تکمیلها بخش اطالعیهسايت دانشگاه را از وب "مشخصات فردي"فرم محترم بايد  ب( داوطلبین

ا ينامه کارشناسی ارشد )پايانبه صورت حضوري به همراه فايل الکترونیکی / نسخه فیزيکی اين اطالعیه  "ج"در بند  مندرجمدارک 

 ( به بخش / گروه آموزشی تحويل نمايند. راي دانشجويان سال آخرمصوب ب پیشنهاديه
 

هاي مختلف بايد با هماهنگی قبلی و بر رشتهداوطلبین کدشود. برگزار می حضوريبه صورت مصاحبه دکتري دانشگاه يزد  :مهمتذکر

ام ن بندي ارزيابی تخصصی که لینک آن در زير آمده است جهت انجام مصاحبه تخصصی اقدام نمايند. الزم به ذکر استاساس جدول زمان

به عمل آورد در جدول  الزم را شماره تماس کارشناس مربوط به هر کدرشته که داوطلب بايد جهت انجام مصاحبه با نامبرده هماهنگی و

  ذکر شده است.  ذيل بنديزمانبرنامه 
 

 

    1104-1042هاي مختلف داراي پذيرش دانشجوي دکتري در سال تحصیلی محل رشتهکد مصاحبهبندي  رنامه زمانجدول ب
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 :استه شرح زير جهت تشکیل پرونده ب مورد نیاز هر داوطلب ( مدارکج
 

 سازمان سنجش. با مشخصات اطالعات ارسالي از سوي داوطلباي شناسنامه و كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه تصویر -1
 

 .43یک قطعه عکس  -2
  
 .مقاطع مربوط به هر یک از این ریز نمراتكارشناسي و كارشناسي ارشد به همراه  ،كارداني )گواهي موقت( مدارکتصویر  -3

 

درک كارداني بایست معالوه بر مدرک كارشناسي ناپيوسته مي هستندپيوسته كارشناسي نا مقطعالتحصيل ه فارغشدگاني كآن دسته از معرفي :1 تبصره

 .استهاي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته ميانگين وزني معدل داوطلبينمعدل كارشناسي براي این دسته از  را نيز ارائه نمایند. ضمناً

 31/6/1441تاریخ گواهي تایيد شده دانشگاه محل تحصيل مبني بر فارغ التحصيل شدن تا  ،كارشناسي ارشد مقطعدانشجوي سال آخر  براي :2 تبصره

 .الزامي است (هاي تحصيليدفترچه راهنماي انتخاب رشتهفرم مندرج در  یاو  دفترچه راهنماي شركت در آزمون رمندرج دفرم مطابق ) با ذكر معدل

، الزم است گواهي تأیيد شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش نيستند بند این مندرج در شدگاني كه به دالئلي قادر به ارائه مدارکمعرفي :3 تبصره

 تحویل دهند.رک را امدعالي محل اخذ 
 

 فرم. این بـه همراه مدارک درخواستي ذكر شــده درسایت دانشگاه یزد قرار دارد وب كه در داوطلب  "مشخصات فردي" 1شماره  فرم تکميل شده -4

 5 كليه مستندات مربوط به سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي از جمله ـ: 

  مجالترتبه به همراه مستندات تایيدیه  تحصيليمقاالت علمي )داخي و خارجي( مرتبط با رشته 

 گواهي ثبت اختراع مورد تایيد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران 

 هاي علمي معتبربرگزیدگي در جشنواره 

  خارجي( -مقاالت چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر )داخلي 

  حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه مبدأطرح پژوهشي برون دانشگاهي خاتمه یافته به همراه نامه تایيدیه 

 تاليف یا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي 

  دانشجویي -برگزیدگي المپيادهاي علمي 

 مدرک زبان معتبر 

)تکميل شده در فرم( الزامي است و  اي، سوابق كاري و افتخارات حرفهافتخارات علمي ،پژوهشي - سوابق آموزشي ،كليه مدارک ذكر شدهارسال  توجه:

نحوه بررسي سوابق علمي  جدولبه پژوهشي از نحوه محاسبه امتيازات آموزشي  داوطلبينجهت اطالع  تعلق نخواهد گرفت. يدر صورت عدم ارائه، امتياز

 مراجعه نمایيد. ( 2)فرم شماره  1441-1442تحصيلي  سال متمركز نيمه و مصاحبه آزمون دكتري
  

این مبلغ در مراحل ثبت نام و بارگذاري مستندات در سيستم گلستان باید با استفاده  ؛ریال(و دویست هزار یک ميليون )ریال  444/244/1واریز مبلغ  -6

 هاي عضو شتاب به صورت الکترونيکي در وجه دانشگاه یزد پرداخت شود.از كارت

را پرداخت  بهيک مصاحتنها مبلغ مربوط به بایست ميها اند بدون توجه به تعداد كد رشتهي كه براي مصاحبه به چند كد رشته معرفي گردیدهداوطلبين *

 .نمایند

 .است استرداد قابل غیر تحت هر شرایطي مذكور مبلغ *
 

 .1441تصویر كارنامه آزمون نيمه متمركز دكتري سال  -7
 

 تادانامه از اسن( و حتي االمکان دو توصيهبراي دانشجویان سال آخر پيشنهادیه مصوبارشد )نامه كارشناسيپایان/ نسخه فيزیکي  فایل الکترونيکي -8

 .كارشناسي ارشد مقطع
 

  انپذیرفته شده با استفاده از سهميه مربيرسمي قطعي و یا رسمي آزمایشي براي مربيان به تایيد باالترین مقام مسئول دانشگاه محل خدمت  گواهي  ـ9

https://yazd.ac.ir/4006-124-6037
https://yazd.ac.ir/4006-124-6037
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 سهميه را دارا هستند. این  امکان بهره مندي ازو همچنين دانشگاه آزاد اسالمي ها و موسسات آموزش عالي )دولتي و غير دولتي( تمامي دانشگاه: 1 تذکر

 مربيان پيماني مشمول استفاده از سهميه مربيان نيستند.  :2تذکر 

پرداز ادامه تحصيل دهند كه دانشگاه توانند در دوره روزانه یا شهریهآزمایشي یا پيماني( در صورتي ميمربيان )اعم از رسمي قطعي یا رسمي  :3تذکر 

 محل خدمت آنها موافقت نماید و گواهي مربوطه را ارائه نمایند. 

  بارگذاري نمایند.و امور هيأت علمي آن دانشگاه را  نامه صادره از سوي مركز جذبمربيان دانشگاه آزاد باید معرفي :0تذکر

 

بر اساس استفـــاده از سهميه رزمندگان جهت  كه داوطلبينبراي آن دسته از  باشد، یا ایثارگران ارائه مدركي كه نشانگر تایيد سهميه رزمندگان ـ14

 مصاحبه دعوت شده اند.

 ه راهنماي شركتچدفتر مندرج در یکي از شرایط« مقررات وظيفه عمومي» ، با توجه به بندوضعيت نظام وظيفهمعرفي شدگان مرد باید از لحاظ ـ 11

 را دارا باشند. در آزمون

رگونه ه داوطلبين كليه شودمي درخواست لذا .است مؤثر دكتري مقطع داوطلبين پذیرشو  امتياز در انگليسي زبان با آشنایي كيفيت و سطح تذکر: 

 . )اختياري( نمایند ارسال را خصوص این مدرک در
 

 

 :داوطلبین اختصاصی و عمومی ( شرايطد
 

 .است الزامي كشور آموزش سنجش سازمان 2و 1 شماره دفترچه در مندرج شرایط كليه احراز -1
 

 .نماید شركت ...(و مصاحبه كتبي، آزمون از اعم)  شده اعالم تخصصي ارزیابي مراحل تمامي در باید داوطلب -2

هاي انتخابي، داراي حد نصاب نمره علمي الزم به منظور شركت در مرحله دوم آزمون )مصاحبه علمي( هستند ي كه در كد رشته محلداوطلبينـ كليه 3

نسبت به تکميل فرم بررسي صالحيت عمومي مندرج در  13/3/1441لغایت  29/2/1441و تمایل به شركت در این مرحله را دارند، الزم است از تاریخ 

ي كه در این خصوص اقدام ننمایند از گزینش نهایي حذف داوطلبينسایت سازمان سنجش و ارسال آن به سازمان و دریافت كد رهگيري اقدام كنند. 

  خواهند شد.

 وي كار ادامه از ،یا تحصيل و پذیرش از ايمرحله هر در داوطلب، توسط شده ارائه مدارک در واقع خالف مطالب هرگونه احراز صورت در مهم: تذکر

 .آمد خواهد عمل به قانوني پيگيري و جلوگيري
 

 دانشگاه توسط نتايج ( اعالمهـ
 سازمان آزمون نمره اساس بر نتایج مذكور، داوطلبين پژوهشي و آموزشي سوابق دقيق بررسي و داوطلبينتمامي  با تخصصي مصاحبه انجام از پس

 .گرددمي اعالم سنجش سازمان به و محاسبه (%34) مصاحبه نمره ( و%24و پژوهشي ) آموزشي سوابق ،(%54) كشور آموزش سنجش
 

 

 مديريت تحصیالت تکمیلی دانشگاه يزد


