
 ّا ٍ هذاسن ٍ تاسگزاسی هجذد تشخی فشم 0011اطالعیِ صهاى هصاحثِ دوتشی سال 

ّای  ٍ فطمکِ هساضک صٌؼتی شاّطٍز  زاًشگاُ 1400هصاحثِ زکتطی سال  هتقاضی کلیِ زاٍطلثاىتِ اطالع 

تاضگصاضی ًوَزُ ٍ هَاضز هصکَض تِ تاییس  iphd.shahroodut.ac.irهطتَطِ ضا تِ طَض کاهل زض ساهاًِ 

م است زض اسطع ٍقت ٍاضز ساهاًِ ثثت ًام شسُ ٍ زض قسوت خلسِ ظهی ضساًس ال ،کاضشٌاس زاًشگاُ ضسیسُ است

هصاحثِ تطاساس تاضید ٍ ساػتْای اػالم شسُ تطای ضشتِ/گطایش ّای هرتلف، ضٍظ ٍ ساػت شطکت زض هصاحثِ 

 قطاض زّیس:لطفا هَاضز شیل ضا زض اًتراب ظهاى هصاحثِ هس ًظط ذَز ضا ضظضٍ ًوایٌس. 

ضظضٍ ضٍظ ٍ ساػت هصاحثِ تا یک ضٍظ قثل اظ هصاحثِ  ثثت ًام زض هصاحثِ ٍ تطای ظاکثط ظهاى هداحس -1

تؼس اظ آى اهکاى ضظضٍ ظهاى ٍخَز ًساشتِ ٍ هتقاضی هٌصطف اظ شطکت زض هصاحثِ شٌاذتِ  تاشس. هی

 شَز. هی

س ٍ تا ظهاًی کِ ساػت یطاض زّزض اًتراب ساػت هصاحثِ، ساػتْای اتتسایی )ظٍزتط( ضا زض اٍلَیت ق -2

هصاحثِ ظٍزتط ٍخَز زاضز اظ اًتراب ظهاًْای هصاحثِ زیطتط اختٌاب گطزز. ظیطا ّطچِ ظهاى هصاحثِ 

ظٍزتط تاشس ٍ هشکالتی زض اتصال ایٌتطًتی ایداز گطزز، زاٍطلة ظهاى تیشتطی تطای ضفغ هشکل ٍ شطکت 

  زض ساػتْای اًتْایی تِ ػْسُ هتقاضی هی تاشس.هدسز زض هصاحثِ زاضز. هشکالت ًاشی اظ ضظضٍ هصاحثِ 

تٌا تِ اًتراب ذَز تِ شطح شیل ساػتْای هصاحثِ ذَز ضا اًتراب  سضتِ وطاٍسصیهتقاضیاى هصاحثِ   -3

 ًوایٌس:

ضٍظ  18الی  14 ٍ  13الی  8ْای ساػتْای هصاحثِ ضا اظ ساػت فقطاوَلَطی گیاّاى صساعی گطایش  -الف

 18/3/1400شٌثِ هَضخ سِ ضٍظ  13الی  8ٍ ساػتْای  17/3/1400شٌثِ هَضخ زٍ

شٌثِ هَضخ سِ ضٍظ  18الی  14 ْایفقط ساػتْای هصاحثِ ضا اظ ساػت فیضیَلَطی گیاّاى صساعیگطایش  -ب 

 19/3/1400شٌثِ هَضخ چْاضضٍظ  18الی  14ٍ   13الی  8ٍ ساػتْای  18/3/1400

تَاًٌس ساػت هصاحثِ ضا  تِ تطتیة شیل هی سضتِ فیضیه )غیش اص گشایص ًاًَ فیضیه(هتقاضیاى  -4

 اًتراب ًوایٌس:

 18/3/1400شٌثِ هَضخ  سِضٍظ  17الی  13ٍ اظ ساػت  12الی  8ای اظ ساػت  فیعیک ّستِضشتِ  -الف

 19/3/1400شٌثِ هَضخ چْاض ضٍظ  12الی  8تٌیازی اظ ساػت  فیعیک شضات ضشتِ -ب



 19/3/1400شٌثِ هَضخ چْاضضٍظ  30/18الی  30/15اظ ساػت  پالسوافیعیک  ضشتِ -ج

الی  8اظ ساػت  ذطزاز 19شٌثِ هَضخ چْاض هتقاضیاى هصاحثِ فیعیک گطایش ًاًَفیعیک هی تَاًٌس ضٍظتَخِ: 

 ظهاى هصاحثِ ذَز ضا تا الَیت ظهاًْای ظٍزتط اًتراب ًوایٌس. 17الی  14ٍ اظ ساػت  12

ضا اًتراب  ذَز شیل هی تَاًٌس ساػت هصاحثِ شطحتِ  )غیش اص گشایص آهاس(سضتِ سیاضی هتقاضیاى  -4

 ًوایٌس:

  ذطزاز 12 چْاضشٌثِضٍظ  14الی  8ضیاضی کاضتطزی ساػت  ضشتِ -الف

 ذطزاز 13شٌثِ پٌدضٍظ  18الی  15ٌّسسِ اظ ساػت گطایش ضیاضی هحض  ضشتِ -ب

 ذطزاز 13شٌثِ پٌدضٍظ  14الی  8آًالیع اظ ساػت گطایش ضیاضی هحض  ضشتِ -ز

 ذطزاز 12 چْاضشٌثِضٍظ  18الی  15خثط اظ ساػت گطایش ضیاضی هحض  ضشتِ -ُ

 18الی 15ٍ اظ ساػت  13الی  9اظ ساػت  ذطزاز 12 چْاضشٌثِآهاض هی تَاًٌس ضٍظ زض ضشتِ هتقاضیاى هصاحثِ 

 ظهاى هصاحثِ ذَز ضا تا الَیت ظهاًْای ظٍزتط اًتراب ًوایٌس.

 ًىات هْن:

غیش اص  )سیاضی وطاٍسصی، فیضیه )غیش اص ًاًَ فیضیه( ٍ داٍطلثاًی وِ دس چٌذ گشایص   -0

تِ طَس ّوضهاى هتماضی هصاحثِ ّستٌذ الصم است اتتذا یه صهاى هصاحثِ )تا  (گشایص آهاس

صهاى  ٍ اختتام هصاحثِ، الَیت صهاى صٍدتش( سا اًتخاب وشدُ ٍ پس اص ضشوت دس آى هصاحثِ

ٌذ. اهىاى اًتخاب ّوضهاى چٌذ صهاى تشای چٌذ هصاحثِ الَیت )الَیتْای( تعذی سا اًتخاب ًوای

 ٍجَد ًذاسد.دس ساهاًِ هصاحثِ 

 ی هصاحثِظهاًْا لصا کلیِ ،ظهاى هصاحثِ تا یک ضٍظ قثل اظ هصاحثِ فطاّن استضظضٍ  تا تَخِ تِ ایٌکِ  -2

ُ ٍ قاتل اًتراب ذَاّس تاضگصاضی شس تِ تسضیح زض ساهاًِ( خسٍل پیَست  )تطاساس تطتیة ظهاى تٌسی 

ظهاى هصاحثِ  ضظضٍ ًگطاًی خْتزض هَاضزی کِ ٌَّظ ساػات هصاحثِ تاضگصاضی ًشسُ است لصا  َز.ت

 ٍخَز ًساضز.

ضا زض ظهاى هصاحثِ  الظم )شٌاسٌاهِ ای، آهَظشی ٍ پژٍّشی(کلیِ زاٍطلثاى توام هساضک ٍ هستٌسات   -3

 س.ًواییتِ ّوطاُ زاشتِ تاشٌس تا زض صَضت لعٍم اضائِ 



زػَت تِ هصاحثِ شسُ اًس تاضید  فمط دس پشدیس خَدگشداىظهاى هصاحثِ زاٍطلثاًی کِ  -4

 ذَاّس تَز. 31/3/1400

هتقاضی تِ صَضت ٍیسئَ کٌفطاًس تا هصاحثِ اظ آًدایی کِ هصاحثِ تِ صَضت هداظی هی تاشس ٍ   -5

هصاحثِ غیط حضَضی ضا قثل اظ شطٍع  است توام اتعاض هَضز ًیاظ خْت الظم. لصا استکٌٌسگاى زض تواس 

اهکاًاتی زض حیي هصاحثِ تِ ػْسُ هتقاضی هی  ًثَز چٌیي ًاشی اظ  . هشکالتگطززهصاحثِ فطاّن 

 تاشس.

هی تَاًس ٍاضز هتقاضی  ،Browserتا ّط ٍ  کلیس ٍضٍز تِ خلسِکلیک تط ضٍی زض ظهاى هصاحثِ تا   -6

خلسِ هصاحثِ شَز. زض شطٍع خلسِ تایس زٍضتیي ٍ هیکطٍفَى حتوا ضٍشي تاشس تا تصَیط ٍاضحی اظ 

زاٍطلة اضسال شَز. ّوچٌیي تَخِ زاشتِ تاشیس ظهاًْای اػالهی زض ساهاًِ هصاحثِ تِ صَضت تقطیثی 

اظ ساػت ضظضٍ شسُ ضا  تایس آهازگی شطٍع هصاحثِ تا حساکثط یک ساػت قثل یا تؼساست ٍ زاٍطلثاى 

 زاشتِ تاشٌس ضوٌا تؼساز ًفطات زض صف هصاحثِ زض ساهاًِ قاتل هشاّسُ هی تاشس.

زاٍطلثاى هَظف ّستٌس زض ضٍظ هصاحثِ شواضُ ّوطاُ ذَز ضا ضٍشي ٍ فؼال ًگِ زاضًس تا زض هَاضز لعٍم   -7

 تا آًاى تواس گطفتِ شَز.

دٍم ٍ سَم خشداد تِ دلیل لطع تشق دس  هذاسن تاسگزاسی ضذُ تَسط داٍطلثاى دس تاصُولیِ  -8

حیي تشٍصسساًی ساهاًِ اص دستشس خاسج ضذُ است لزا ضوي پَصش اص ایي دستِ اص داٍطلثاى 

سا هطاتك تا خَاّطوٌذ است تا هشاجعِ تِ ساهاًِ هزوَس، هجذدا ثثت ًام تشای هصاحثِ 

 اطالعیِ لثلی اًجام دٌّذ.

)تذٍى  وذهلی داٍطلة iphd.shahroodut.ac.irِ یادآٍسی: ًام واستشی ٍ ولوِ عثَس ساهاً

 .صفشّای اٍل( هی تاضذ

ضواسُ  ِتزوش: هتماضیاى دس صَست عذم پاسخگَیی تلفٌْای روش ضذُ دس اطالعیِ لثلی هی تَاًٌذ ت

تگزاسًذ وِ دس صهاى همتضی پاسخ دادُ خَاّذ ضذ. اص تواس تا ضواسُ پیام  14121003008ٍاتساپی 

 هزوَس جذا خَدداسی فشهایٌذ.

 

 



 

دانشگاه صنعتی شاهرود – 0011آزمون دکتری نیمه متمرکز سال  – تاریخ های مصاحبه  

 گرایش عنوان رشته  دانشكده ردیف

 تاریخ مصاحبه

 روزانه نوبت دوم و پردیس

0 

 مهندسي برق و رباتیک

 

 مهندسی برق

خرداد ماه00و  01و  9 قدرت  

خرداد ماه 01و  9 کنترل  

خرداد ماه 01و  9 الکترونیک  

2 

 مهندسي معدن، نفت 

 و ژئوفیزیک 

 

 مهندسی معدن

 ماه خرداد 22 استخراج مواد معدنی

خرداد ماه 20 اکتشاف  مواد معدنی  

خرداد ماه 22 فراوری مواد معدنی  

ماه خرداد 20 مکانیک سنگ  

2 

 

 مهندسي مکانیک

 

 مهندسی مکانیک

خرداد ماه 00و  01 تبدیل انرژی  

 طراحی کاربردی

 

خرداد ماه 02و  00  

و کنترل دینامیک ارتعاشات خرداد ماه 02و  00   

0 

 فیزیک 

 

 فیزیک

خرداد ماه 09و  01 ذرات بنیادی و نظریه میدانها  

خرداد ماه 09و  01 فیزیک پالسما  

خرداد ماه 09و  01 فیزیک هسته ای  

خرداد ماه 09 نانو ساختارها علوم و فناوری نانو فیزیک  

5 

 مهندسي عمران 

 

 

 

 مهندسی عمران

 

 

 خرداد ماه  22 راه و ترابری

خرداد ماه 20و  22 سازه  

خرداد ماه 20 منابع آب  

خرداد ماه 22 ژئوتکنیک  

  

6 

مهندسي کامپیوتر و فناوری  

 اطالعات

 

خرداد ماه 26و  25 - مهندسی کامپیوتر  

 شیمی شیمی 7

خرداد ماه 02و  02 شیمی معدنی  

هخرداد ما 02و  02 شیمي تجزیه  



 شیمی آلی

هخرداد ما 02و  02  

1 

 ریاضی

 

خرداد ماه 02و  02 آمار آمار  

خرداد ماه 02و  02 - ریاضی کاربردی  

 ریاضی 

خرداد ماه 02و  02 آنالیز  

خرداد ماه 02و  02 جبر  

خرداد ماه 02و  02 هندسه  

 علوم زمین علوم زمین 9

خرداد ماه 00 آبهای زیرزمینی  

  خرداد ماه 01 پترولوژی

 اگروتکنولوژی مهندسي کشاورزی 01

خرداد ماه 09و  01، 07  فیزیولوژی گیاهان زراعی  

گیاهان زراعیاکولوژی  خرداد ماه 09و  01، 07    

  

خرداد ماه 00و  01و  9 - مدیریت ورزشی تربیت بدنی 00  

 

هی تاضذ. 0011خشدادهاُ  20داٍطلثاًی وِ فمط دس پشدیس خَدگشاى دعَت تِ هصاحثِ ضذُ اًذ صهاى هصاحثِ آًْا   


