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 سمه تعالی اب

 4001سال   آزمون دكتري نیمه متمركز مرحله ارزیابی تخصصی دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص اطالعیه

  
داراي حد نصاب سنجش علمی كد رشته محل   كه  1400آزمون دكتري نیمه متمركز سال    مرحله اول  پذیرفته شدگاناطالع  ه  ببدینوسیله  

و  راهنمهاي بتهن نها  دفترچهه 18تا  16صفحات در ج مندر مواردبراساس صی ااختص یط عمومی وو كلیه شرا  ،می باشندهاي این دانشگاه  

آئهین نامهه پهذیرا دانشهجو در دوره ا توجهه بهه  ب  می رساندورود به مرحله دكتري را داشته باشند    ،(1  شمارهدفترچه    )  شركن در آزمون

كه اجراي ایهن مراحهل مبهابا بها آئهین نامهه  می باشدند دو مرحله اي (، پذیرا دانشجو در این آزمون شامل اجراي فرای.Ph.Dدكتري )

طریها سهازمان   آزمهون آن ازو  صورت خواهد گرفن. مرحله اول مربوط به سهنجش علمهی بهوده    7/3/94مورخ    19177/11ابالغی شماره  

پژوهشهی و  -ررسهی سهوابا علمهیمرحلهه دو  آن شهامل ب شده و نتایج آن براي مصاحته اعال  خواههد شهد.سنجش آموزا كشور انجا   

به صورت مجازي و از طریا بتن نا ، تکمیل فرمها و مهدار    صنعتی شاهرود  داوطلتان اسن كه توسط دانشگاه  توانمندي علمی )مصاحته(

ا جههن شركن در مصاحته دكتري این دانشگاه مراحل ذیل ر انجا  خواهد شد. لذا الز  متقاضیان  shahroodut.ac.ir phd.i در سامانه

   بتن نا  و شركن در مصاحته انجا  دهند.

اسن كهه   الز  به ذكروارد سامانه مورد نظر شوند.    )بدون صفرهاي اول(متقاضیان الز  اسن با استفاده از كد ملی    نحوه ورود: -(1مرحله 

 در دسترس داوطلتان قرار خواهد گرفن 1400خرداد  2نه از اسام

ایمیهل ) در مرحله بعد الز  اسن داوطلب اطالعات پروفایل شخصی خود را تکمیل نماید  شخصی: تکمیل اطالعات پروفایل -(2مرحله 

 ( حتما نوشته شود زیرا كلیه مکاتتات از طریا ایمیل صورت می گیرد

بابهن هزینهه ههاي مصهاحته   )یکصد ههزار تومهان(  ریال  1000000  هر داوطلب موظف اسن متلغ  ه:هزینه مصاحب  پرداخت  -(3مرحله

 ز  اسن از بخش پرداخن هزینه اقدا  گردد. در پرداخن هزینه به تتصره ذیل توجه شود.خن نماید كه براي این كار الپردا

دوره ههاي پهردی  اریهز نماینهد ولهی در صهورتی كهه در و فقهط یهف فهیشداوطلتان براي مصاحته دوره هاي روزانه و نوبهن دو  تتصره:  

 و نوبن دو ( پرداخن نمایند. گانه دیگر)عالوه بر دوره روزانهشركن نمایند بایستی یف فیش جدا خودگردان

 پهردقهن شهود  .دنپ  از پرداخن هزینه نستن به پركردن فرمهاي مربوطه اقدا  نمای:  پر كردن فرمهاي مربوط به مصاحبه -(4 مرحله

  .كردن فرمها به طور كامل صورت گیرد

 را درتوجه داشته باشهید مهوارد ذیهل   د.ینر  خواسته شده را بارگذاري نمامدا  كلیه،  در قسمن بارگذاري  :بارگذاري مدارک -(5 مرحله

 :بارگذاري مدار  مورد توجه قرار دهند
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 یسانس(رشد )فوق لكارشناسی ا)گواهینامه موقت یا دانشنامه(مدرک   -1        

در صورت    .شوندالتحصیل  فارغ  31/6/1400تا تاریخ  بایسن  اند، میشدگانی كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسی ارشد بودهمعرفی  :توجه

 این اطالعیه را كامل و بارگذاري كنند.  2بایستی فر  شماره  نداشتن مدر 

 .یسانس(كارشناسی )ل)گواهینامه موقت یا دانشنامه(مدرک   -2 

 اري نمایند.باشند باید مدر  كاردانی را نیز بارگذكارشناسی ناپیوسته فارغ التحصیل در صورتی كه   تبصره:

 .كارت ملی  شناسنامه و   -3      

رسمی قطعی و یا رسمی    بایستی مربیان اند در این آزمون استفاده نموده امتیاز مربی براي آن دسته از معرفی شدگانی كه از  -4        

مدرسان و  اسن كه ذكر الز  به  .باشند  و سایر دستگاهها و دانشگاه آزاد اسالمی   تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 لمی پیمانی، قراردادي، حا التدری  و دستیاران آموزشی اجازه استفاده از این سهمیه را نداشته اند.  اعضاي هیات ع 

شماره   دفترچه  مندرجات  ها   2براساس  دوره  كلیه  در  مربی  سهمیه  از  استفاده  با  شده  پذیرش  داوطلبان  سنجش  سازمان 

  گاه می باشند.خت شهریه مصوب هیات امنا دانشپردا)روزانه و نوبت دوم( ملزم به  

)اعم از رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی( در صورتی می توانند در دوره روزانه یا شهریه پرداز ادامه تحصیل  مربیان  تبصره:  

راموافقت  نامه      و  آنان موافقت نمایدبا ادامه تحصیل    دهند كه دانشگاه محل خدمت اعالم   زمونقبل از ثبت نام در آ  خود 

 . نمایند

 )در صورت داشتن مدر (  مدر  زبان -5

به  را    اساتید راهنماي خود باید بنا به عالیا خود  داوطلب پ  از بارگذاري مدار     : تعیین استاد راهنما  -(6مرحله  

 اشن. در صورت عد  انتخاب استاد راهنما امکان مصاحته براي داوطلب وجود نخواهد د  اولوین انتخاب نماید. ترتیب

انتخاب  نحوه  نماید.مصاحته را انتخاب زمان شركن در   باید داوطلب  این مرحلهدر   :تعیین زمان مصاحبه -(7مرحله 

   .اعال  خواهد شد بتن نا   سامانه در هم در ساین دانشگاه و هم جداگانه مجازي طی اطالعیه اي مصاحته زمان 

تکمیل  نقص در  می گردد در صورت    دانشگاه بررسی  اسانتوسط كارشن  فرمهاي تکمیل شده و مدار  ارسالی   -1وجهت

بتن شده و به صورت ایمیل طریا  این موضوع از  تایید نخواهد شد و   تن نا   اولیه داوطلتان  ارسال مدار  بفرمها و یا  

خود   یل یما spamالز  اسن عالوه بر سامانه، اطالع رسانی خواهد شد. لذا داوطلتان داوطلب به بتن نا  پیا  در سامانه 

 چف نمایند.حتما ا ر
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رشته  براي هر    اعال  شده(  1)جدول شماره    جدول زمانتندي   با ابممصاحته براي هر داوطلب صرفا یف بار    -  2توجه  

منزله انصراف وي تلقی شده و    سامانه بتن نا  و مصاحته حضوري بهداوطلب در    حضور. عد   خواهد شد گرایش انجا   

  ب امکان پذیر نمی باشد.داوطلاي  ربجلسه مصاحته برگزاري مجدد 

مندرج در این اطالعیه    1  شماره فر   زشی، پژوهشی و مصاحته بر اساس  امتیاز دهی سوابا علمی، آمو  نحوه     -3توجه 

 خواهد بود. 

د از  نراهنماي كار با سامانه در خود سامانه وجود دارد و داوطلتان در صورت برخورد با هر مشکلی می توان  -4توجه   

 د.ناستفاده نمای مذكورماي راهنفایل 

و الز  اسن متقاضی به صورت ویدئو كنفران  با مصاحته    می باشد از آنجایی كه مصاحته به صورت مجازي    -5  توجه 

یا لپ تاپ، دوربین و    كامپیوتر پرسرعن،    اینترنن غیرحضوري از قتیل  لبفا در زمان مصاحته    كنندگان در تماس باشد.

 فراهم باشد. میکروفن 

 

بها روزههاي كهاري هفتهه  در سهاعات اداري    نهدمی توانموارد فوق الذكر  صورت هرگونه سئوال در ارتتاط با    درداوطلتین محتر     ینهمچن

 :ندشماره تلفن هاي ذیل تماس بگیر
 2648داخلی   023-32392205: دانشکده فیزیک

 2577داخلی    023-32392205: دانشکده علوم زمین

 3517داخلی  023-32300240-7:  دانشکده ریاضی

 2545داخلی  023-32392205: دانشکده شیمی

 2527داخلی    023-32392205: نفت و ژئوفیزیک  دانشکده مهندسی معدن، 

 3223داخلی    023-32300240-7: و رباتیک دانشکده مهندسی برق

 3308داخلی  023-32300240-7: عمرانمهندسی  دانشکده  

 3340لیداخ  023-32300240-7: مکانیکمهندسی  دانشکده  

 3247داخلی   023-32300240: دانشکده مهندسی كامپیوتر و فناوري اطالعات

 023-32544021:  كشاورزيمهندسی  دانشکده  

 2592داخلی  023-32392205:  دانشکده تربیت بدنی

 2635داخلی  023-32392205:  پردیس خوارزمیدانشکده  

 2662داخلی 023-32392205مدیرین تحصیالت تکمیلی: 

 

 

 شاهرودصنعتی  مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه   -ق الهی  توفیبا آرزوي  
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 دانشگاه صنعتی شاهرود  – 1400آزمون دكتري نیمه متمركز سال   –  هاي مصاحبه  تاریخ

 گرایش  عنوان رشته   دانشکده  ردیف 
 تاریخ مصاحته 

 روزانه نوبن دو  و پردی  

 مهندسی برق و رباتیک  1
 

 مهندسی برق 

 ماه خرداد 11و  10و  9 قدرت 

 خرداد ماه 10و  9 كنترل 

 خرداد ماه 10و  9 الکترونیک 

2 
 مهندسی معدن، نفت 

 و ژئوفیزیک 
 

 مهندسی معدن 

 ماه خرداد  22 استخراج مواد معدنی 

 خرداد ماه  24 اكتشاف  مواد معدنی 

 خرداد ماه  23 فراوري مواد معدنی

 خرداد ماه  24 مکانیک سنگ 

3 
 

 ک مکانی مهندسی  
 

 مهندسی مکانیک 

 خرداد ماه 11و  10 تبدیل انرژي 

 طراحی كاربردي 
 

 خرداد ماه 12و  11

 خرداد ماه 12و  11 و كنترل  دینامیک ارتعاشات

 فیزیک  4
 

 فیزیک 

 خرداد ماه  19و  18 ذرات بنیادي و نظریه میدانها 

 خرداد ماه  19و  18 فیزیک پالسما 

 خرداد ماه  19 و 18 اي فیزیک هسته 

 خرداد ماه 19 نانو ساختارها  علوم و فناوري نانو فیزیک 

 مهندسی عمران  5
 

 

 

 مهندسی عمران 

 
 

 خرداد ماه   22 راه و ترابري 

 خرداد ماه  24و   23 سازه

 منابع آب 
 خرداد ماه  24

 خرداد ماه  23 ژئوتکنیک 

  

6 
مهندسی كامپیوتر و فناوري   

 عات اطال
 

 خرداد ماه  26و  25 - ندسی كامپیوتر مه

 شیمی شیمی 7

 خرداد ماه  13و  12 ی شیمی معدن 

 ه خرداد ما 13و  12 شیمی تجزیه 

 ه خرداد ما 13و  12 شیمی آلی 

 ریاضی  8
 

 خرداد ماه  13و  12 آمار  آمار 

 خرداد ماه  13و  12 - ریاضی كاربردي 

 ریاضی 

 خرداد ماه  13و  12 آنالیز 

 خرداد ماه  13و  12 ر جب

 خرداد ماه  13و  12 هندسه 

 علوم زمین  زمین علوم   9
 خرداد ماه 11 آبهاي زیرزمینی 

  خرداد ماه 10 پترولوژي 

 اگروتکنولوژي  مهندسی كشاورزي  10

 خرداد ماه  19و  18، 17  فیزیولوژي گیاهان زراعی

 اه خرداد م 19و  18، 17  اكولوژي گیاهان زراعی 

  

 خرداد ماه 11و  10و  9 - مدیریت ورزشی تربیت بدنی  11
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 باسمه تعالی                                                                          

                                                                             
 

 

 

           1400سال     (.Ph.D)ون دكتري نیمه متمركز  آزم  دوممرحله  فرم نحوه ارزشیابی    

           

مهورخ  201788/21ارزشیابی سوابا علمی، پژوهشی و آموزشی داوطلتان متقاضی ادامهه تحصهیل در دوره دكتهري براسهاس نامهه شهماره 

 بخش بشرح زیر می باشد:   شامل سهدفتر برنامه ریزي آموزا عالی و تأیید معاونن محتر  آموزشی وزارت متتوع  30/10/93

 (1)مبابا جدول امتیاز  10پژوهشی با حداكثر  -الف

 (2امتیاز )مبابا جدول   10آموزشی با حداكثر   -ب

 (3امتیاز )مبابا با جدول  30مصاحته با حداكثر   -ج

 كد رشته محل:                              نا  ونا  خانوادگی داوطلب :                                 شماره داوطلب:             

 الف( امتیازات پژوهشی

 امتیاز(  10نحوه محاسته امتیازات پژوهشی )حداكثر   -1جدول 
 امتیاز مکتسبه  نحوه ارزیابی امتیاز حداكثر  نوع فعالیت ردیف

1 

 پژوهشی )داخلی و خارجی( مرتبط با رشته تحصیلی -مقاالت علمی -1-1

 رد تأیید سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران تراع موگواهی ثبت اخ -1-2

 گی در جشنواره هاي علمی معتبربرگزید -1-3

 تقسیم بر دو نامه ارتقاءطبق آئین بدون سقف 

 

  تقسیم بر دو نامه ارتقاءطبق آئین امتیاز  2 ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی -مقاالت علمی 2

 تقسیم بر دو نامه ارتقاءطبق آئین امتیاز  2 خلی یا خارجی(تبر )دامقاالت چاپ شده در كنفرانس هاي مع 3
 

  تقسیم بر دو نامه ارتقاءطبق آئین امتیاز 4 تألیف یا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصیلی  4

  امتیاز 10حداکثر   =جمع کل امتیاز  

 ب( امتیاز آموزشی:

 از(امتی 10نحوه محاسته امتیازات آموزشی )حداكثر   -2جدول 
ردی 

 ف

حداكثر  نوع فعالیت 

 امتیاز

 امتیاز مکتسبه  صاحبه كننده(نحوه ارزیابی )طبق نظر كمیته م

  ( 20معدل كارشناسی از  X) Y = 0/275X - 3 امتیاز  2/ 5تا  معدل دوره كارشناسی 1

  طتا دستورالعمل زیر امتیاز 2تا  كیفین دانشگاه محل تحصیل دوره كارشناسی 2

  (20ارشد از  اسیمعدل كارشن X) Y = 0/25X - 3.5 امتیاز  1/ 5تا  شد ناپیوسته ناسی ارمعدل دوره كارش 3

  طتا دستورالعمل زیر امتیاز 2تا  كیفین دانشگاه محل تحصیل دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته  4

  امتیاز 25/0:  9تا  7رتته  -امتیاز 5/0:  6تا  4رتته  -امتیاز 1:  3تا  1رتته  امتیاز 1 برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی 5

  این فر   4طتا جدول شماره  یازامت  2مدر  زبان معتتر 6

  امتیاز 10جمع کل امتیاز = حداکثر 

  امتیاز  1پیا  نههور: پردی / دانشگاه هاي  علمی كاربردي/جهاد دانشگاهی/ آزاد اسالمی/ غیر انتفاعی/ مجازي/    امتیاز كیفیت دانشگاه مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد:

 امتیاز. 2دانشگاه هاي دولتی:    -

 

   1شماره    فرم
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 ( امتیاز مصاحته:ج

 امتیاز 30حداكثر   -(.Ph.D)نحوه محاسته امتیاز مصاحته پذیرفته شدگان مرحله دو  آزمون دكتري  -3جدول  
 کتسبهامتیاز م نحوه ارزیابی )طبق نظر كمیته مصاحبه كننده(  حداكثر امتیاز  نوع فعالیت ردیف 

   امتیاز 7 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤاالت 12
   امتیاز 4 وسعن نظر، نوآوري و كار آفرینی 13

   امتیاز 4 شخصین، متانن و نحوه تعامل 14

   امتیاز 4 نگرا و اطالعات فناورانه مرتتط با رشته تحصیلی 15

   زامتیا 4 توانایی فن بیان و انتقال مبالب 16

17 
 همراستایی زمینه پژوهشههی داوطلههب بهها اولویههن هههاي علمههی

 اساتید راهنما
 امتیاز 7

  

   امتیاز 30 جمع 

 

 نا  و نا  خانوادگی عضو هیات علمی تکمیل كننده امتیاز مصاحته )بند ج( :                                       تاریخ و امضاء:

 
ن:در  زبانحوه محاسته امتیاز م 

 انگلیسی  همترازي نمرات آزمون هاي ملی و بین المللی زبان -4جدول  
MSRT 

(MCHE) 
IELTS 

Equivalent 
TOEFL 

IBT 
TOEFL 

COMPUTER 
TOEFL PAPER+ 

TOLIMO 
 حداكثر امتیاز 

100-95 9-5 /7 120-113 300-263 680-625 
8 

90 7 100 250 600 

85 5 /6 91-90 232 575 7 

80 6 80-79 213 550 6 

75 5 /5 70-69 196 525 5 

70 5 60-56 173 500 4 

65 5 /4 50-49 152 475 3 

55 4 40-39 133 450 2 

45 5 /3 30-29 113 425 1 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده:                                                         تاریخ، امضاء و مهر دانشکده:
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   2شماره    فرم
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 1400رودي سال شهریه دانشجویان دكتري تخصصی نوبت دوم در مقطع دكتري  و                           

 

 مبلغ شهریه به ریال  گروه آموزشی 

 916500000 1400گروه علوم انسانی  

 1120160000 1400سایر گروههاي آموزشی  

 شهریه تعیین شده را پرداخن نمایند. )یک هشتم(  نیمسال تحصیلی در هر  : دانشجویان دكتري می بایسن در هنگا  بتن نا 1تتصره 

از  : در صورتی كه مد2تتصره   بیش  دانشجویان دوره دكتري  زمان تحصیلی  متلغ    8ت  نیمسال  ازاي هر  به  انجامد  به طول   30نیمسال 

 دیگر به شهریه اضافه خواهد شد.   میلیون ریال

 

 1400صصی پردیس خودگردان در مقطع دكتري ورودي سال  كتري تخشهریه دانشجویان د                 

 

 مبلغ شهریه به ریال  گروه آموزشی 

 916500000 1400نی  گروه علوم انسا

 1120160000 1400سایر گروههاي آموزشی  

 اخن نمایند. را پرد ( شهریه تعیین شدهیک هشتم: دانشجویان دكتري می بایسن در هنگا  بتن نا  در هر نیمسال تحصیلی )1تتصره 

از  2تتصره   بیش  دكتري  دانشجویان دوره  زمان تحصیلی  كه مدت  انجا  8: در صورتی  به طول  متلغ  نیمسال  نیمسال  ازاي هر  به   40مد 

 دیگر به شهریه اضافه خواهد شد.   میلیون ریال

 

 


