
1 
 

 
 

 سمه تعالیاب

 

 9398-99 تحصیلی سال آزمون نیمه متمرکز دکتری )ارزیابی تخصصی( دوممرحله 
 (2اطالعیه شماره )

 

 

 دانشجو کشورپذيرش عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در تکمیلی تحصیالت هاي دوره در دانشجو پذيرش و سنجش قانون براساس

 انجام کشور آموزش سنجش سازمان طريق از آن اول مرحله که اي خواهد بوددو مرحله 8931( سال PhDدکتري تخصصی ) دوره در

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

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

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

 

در  مندرجمدارک  تصوير همراه با ،سايت دانشگاه دريافت و پس از تکمیلوباز را  "مشخصات فردي"رم فبايد محترم  داوطلبان الف(

به سامانه آموزشی با مراجعه  ،مصاحبهانجام تا حداکثر دو روز قبل از تاريخ اعالم شده جهت  8931 خرداد 1از تاريخ اين اطالعیه  "ب"بند 

 در شرکت نمايند. نسبت به ثبت نام اقدام، راهنماي مربوطفايل مطالعه با  https://golestan.yazd.ac.ir  به آدرس يزد دانشگاه

 .است اينترنتی نامثبت به مشروط يزد، دانشگاه مختلف هايرشته مصاحبه
 

زال نامه پروپویا تصویب) نامه کارشناسی ارشدیک نسخه از پایان و همچنینپی تمام مدارک داوطلبان محترم در روز مصاحبه باید اصل و ک تذکر مهم:

  همراه داشته باشند.به برای تشکیل پرونده را خود (سال آخر برای دانشجویان

 
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.  بندیزمانعمل آورد در جدول برنامه 

 

در  1893-33هاي مختلف داراي پذيرش دانشجوي دکتري در سال تحصیلی محل رشتهرنامه زمانبندي ارزيابی تخصصی کدجدول ب

 شگاه يزد و محل آزمون هر کدرشتهدان
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 :استه شرح زير جهت تشکیل پرونده ب مورد نیاز هر داوطلب ب( مدارک
 

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

 پشت نویسی شده. 43یک قطعه عکس  -2
  

 ها.مربوط به هر یک از این دوره ریز نمراتکارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه  ،کاردانی )گواهی موقت( تصویر و اصل مدارک -3

بایست اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته میو کپی عالوه بر اصل  هستندپیوسته التحصیل دوره کارشناسی ناه فارغشدگانی کآن دسته از معرفی :8 تبصره

های مقاطع کاردانی و کارشناسی ن وزنی معدلدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند. ضمنا معدل کارشناسی برای این دسته از داوطلبان میانگیمو کپی 

 .استناپیوسته 

با  31/6/89تاریخ گواهی تایید شده دانشگاه محل تحصیل مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا  ،دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد برای :2 تبصره

 .الزامی است (های تحصیلیدفترچه راهنمای انتخاب رشتهفرم مندرج در  یاو  دفترچه راهنمای شرکت در آزمون رفرم مندرج دمطابق ) ذکر معدل

، الزم است گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش نیستند بند این مندرج در شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدارکمعرفی :9 تبصره

 رک را به همراه داشته باشند.اعالی محل اخذ مد
 

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

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

 سوابق بندی امتیازجدول به پژوهشی جهت اطالع داوطلبان از نحوه محاسبه امتیازات آموزشی  تعلق نخواهد گرفت. یاست و در صورت عدم ارائه، امتیاز

 مراجعه نمایید.  9138-88تحصیلی  سال متمرکز نیمه دکتری پژوهشی و تحصیلی آموزشی،
  

های ریال )این مبلغ در مراحل ثبت نام و بارگذاری مستندات در سیستم گلستان باید با استفاده از کارت (هزار و پنجاه هفتصد) 000/050واریز مبلغ  -5

 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 رشتهداوطلبانی که برای مصاحبه به چند کد رشته معرفی گردیده *

 .نمایند

 .است استرداد قابل غیر مذکور مبلغ *
 

 .1389تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  -6
 

 .دوره کارشناسی ارشد تاداننامه از اس( و حتی االمکان دو توصیهنامه پروپوزال برای دانشجویان سال آخرتصویبارشد )نامه کارشناسیپایان -0
 

ضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی داوطلبان که عآن دسته از نامه از معاون آموزشی دانشگاه محل خدمت، برای حکم کارگزینی و معرفی -9

 اند.ان جهت مصاحبه دعوت شدهمربیسهمیه امتیاز ها هستند و بر اساس دانشگاهآزمایشی 
 

بر اساس استفـــاده از سهمیه رزمندگان جهت  که برای آن دسته از داوطلبان باشد، یا ایثارگران نشانگر تایید سهمیه رزمندگانارائه مدرکی که  -8

 مصاحبه دعوت شده اند.
 

ی ، یکآزمون ه راهنمای شرکت درچدفتر مندرج در« مقررات وظیفه عمومی» ، با توجه به بندوضعیت نظام وظیفهمعرفی شدگان مرد باید از لحاظ  -10

 از شرایط را دارا باشند.

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

 . )اختیاری( نمایند درج خود پرونده در را خصوص این مدرک در
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 :داوطلبان اختصاصی و عمومی ج( شرايط
 

 .است الزامی کشور آموزش سنجش سازمان 2و 1 شماره دفترچه در مندرج شرایط کلیه احراز -8
 

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

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

 .آمد خواهد عمل به قانونی پیگیری و جلوگیری
 

با پرداخت  هاي دانشجويی دانشگاهامکان اسکان در خوابگاهالزم به ذکر است در روزهاي مراجعۀ داوطلبین جهت انجام آزمون مصاحبه، 

اي ههزينه دانشجويی براي داوطلبان حتی االمکان فراهم خواهد شد. داوطلبین محترم جهت تعیین زمان دقیق مصاحبه با شماره تلفن

 هاي زير تماس حاصل نمايند:مندرج در جدول اين اطالعیه و جهت رزرو محل اسکان با شماره
 

 59098299222 - 59098292582مهمانسراي دانشگاه يزد: 

 59098292205 -59098292235خوابگاه برادران:  

 59098292323خوابگاه خواهران: 
 

 محل برگزاري مصاحبه يا ارزيابی تخصصی:( د
 

  .پردیس اصلی دانشگاه یزد -چهارراه پژوهش  -یزد  به نشانی:، پرديس اصلی دانشگاه يزد و محل اسکان

 .، نرسیده به چهارراه امیرچقماق، کوچه سهل ابن علیامام خمینیخیابان  -یزد به نشانی: دانشکده هنر و معماري،

 .ابتدای بلوار طالقانی - میدان آزادی -یزد  به نشانی:پرديس آزادي، 

 

 دانشگاه توسط نتايج ه( اعالم
 

 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

 

ه لهای انتخابی دارای حد نصاب علمی الزم به منظور شرکت در مرحبر اساس اعالم سازمان سنجش، کلیه داوطلبانی که در کدرشته محل تذکر مهم:

 1/3/89ها و موسسات آموزش عالی هستند، الزم است از طریق سایت سازمان سنجش از تاریخ مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی توسط دانشگاه

های عمومی اقدام نمایند. بنابراین داوطلبانی که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت برای انجام بررسی صالحیت 13/3/89لغایت 

 پذیرش نهایی و قطعی منوط به تأیید صالحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش شدگان دانشگاه قرار گیرندبه اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته

 دانشجو خواهد بود.

 

 

 مديريت تحصیالت تکمیلی دانشگاه يزد
 


