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 بسمه تعالي

 دانشگاه صنعتـي شريف
  اطالعيـــــه

 (Ph.D)پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي 
 يعلوم اقتصاد يدکتر

 ١٣٨٩ -٩٠ يليتحص براي سال
 

دانشگاه صنعتي شريف در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر تربيت متخصصين و محققين مورد نيـاز كشـور و گسـترش مرزهـاي دانـش و فنـاوري از       
بان واجد شرايط طبق مواد مندرج در اين اطالعيه و براساس مصـوبات شـوراي عـالي برنامـه ريـزي وزارت علـوم تحقيقـات و فنـاوري وشـوراي          داوطل

   .مي پذيردو دانشج يعلوم اقتصاد يدکتردر رشته  ١٣٨٩تحصيالت تكميلي دانشگاه براي سال
 :شرايط عمومي – الف

 .دارا بودن صالحيت عمومي -١
 .منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد نداشتن -٢
 
 :شرايط اختصاصي –ب
 ياز دانشـگاه هـا   هيـ اطالعن يـ ا  ٢ول شماره مندرج در جد يليتحص يمتناسب با رشته هايا باالتر ) فوق ليسانس(داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد  -١ب

 .رسيده باشد لوم، تحقيقات و فناوريكه به تأييد وزارت عا خارج يداخل 
 .باشد مدرك كارشناسي ارشد معادل براي شركت در اين آزمون قابل قبول نمي: ١تبصره 

 .است يل، الزاميداوطلبان شاغل به تحص يبرا ٣١/٦/٨٩خ يل تا تاريفراغت از تحص: ٢تبصره  
 .      است يالزام در دوره كارشناسي ارشد) ن نمره پايان نامهبدون منظور نمود( ١٥داشتن حداقل معدل  :٣ تبصره                 

  ١٥/٥/٨٩خ يحداکثر تا تار١شماره بر اساس جدول  يسيارائه اصل کارنامه آزمون زبان انگل -٢ب

آزمـون مـوثر    يقطع يبولقرار گرفته و در ق يداوطلب مورد بررس ياز پرونده علم يتواند به عنوان بخش ين که مدرک زبان ميبا توجه به ا: تذکر مهم
 .نديخود ارائه نما يو به همراه مدارک ثبت نامن فرصت يخود را در اول يسيشود، مدرک زبان انگل يه ميه داوطلبان توصيباشد، به کل

 ١جدول شماره 

 حد نصاب قابل قبول نام آزمون

TOEFL 

Paper based  ۴٧٠ 

Internet based ۵٢ 

Computer based ١۵٠ 

                   TOLIMO ۴۴۵ 

IELTS(Academic) ۵ 

                    MCHE ۴٧ 

                    UTEPT * ۵۵ 

 دانشگاه تهران يآزمون زبان عموم     *



٢ 

 

 .دباشن يممعتبر  ) ٢٠٠٨ ماه مارس( ٨٧ن ماه يفرورد از بعدخ يمدارک زبان، با تار: تذکر

 يکتبکسب حد نصاب الزم از آزمون  -٣ب
  .است (sop)دانشجو  يپژوهش يريجهت گ يو بررس يمصاحبه علم ،پرونده يبررس، يآزمون کتب شامل که يدکتر يدر آزمون ورود يقبول -٤ب
   
 :يکتب آزمون در ثبت نام -ج

   www.sharifgradschool.net فيشـر  يصـنعت  دانشـگاه  يق سامانه ثبـت نـام آزمـون دکتـر    ياز طر ،ينترنتيفقط به صورت ا يکتبثبت نام آزمون 
 .است يالزام يآزمون دکتر ياحل بعدان شرکت در مريمتقاضه يکل يبرا آزمونن ياسب حدنصاب الزم در ک .رديپذ يم انجام

 .)مراجعه فرماييد لينک همين اطالعيهدر  راهنماي ثبت نامجهت آگاهي از جزئيات نحوه ثبت نام الکترونيکي به (
 
 :يکتبآزمون  يکيثبت نام الکترون از جهتيمدارک مورد ن -١ج

 
 :ق سامانه ثبت نام ارائه خواهد کرد، عبارتند ازيکه داوطلب از طر يکتبآزمون  يکيلکترونمدارک الزم جهت ثبت نام ا

 سامانه ثبت نام  يدر راهنماذکر شده مشخصات مطابق  ،)ديجد(داوطلب  يپرسنل عکس يکيل الکترونيفا -١
 .دانشنامه يا گواهي موقت کارشناسي که در آن معدل دوره قيد شده باشد يکيل الکترونيفا -٢

داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرک فوق، نامه اعالم اتمام معافيت تحصيلي دوره کارشناسـي بـه سـازمان نظـام وظيفـه را ارائـه        :توجه 
 .نمايند

معدل كـل يـا فـرم تكميـل شـده شـمارة يـك منـدرج در آگهـي بـراي           كارشناسي ارشد با ذكر دانشنامه يا گواهي موقت  يکيل الکترونيفا  -٣
 .دانشجويان شاغل به تحصيل

داوطلبان مرد فارغ التحصيل مقطع کارشناسـي ارشـد در صـورت نداشـتن مـدرک فـوق، نامـه اعـالم اتمـام معافيـت تحصـيلي دوره             :توجه
 .ب معدل خود را در ذيل نامه ذکر و امضا نمايدالزم است داوطل. کارشناسي ارشد به سازمان نظام وظيفه را ارائه نمايند

 )براي افرادي که نمره زبان ندارند( ٢يا فرم تعهد شماره  ١مطابق جدول شماره  کارنامه آزمون زبان انگليسي يکيل الکترونيفا -٤
 .ارائه اصل کارنامه جهت برابر کردن با مدرک آپلود شده، در مراحل بعدي آزمون الزامي است :توجه

بـراي  ( که به تاييد ستاد شاهد و ايثـارگر دانشـگاه صـنعتي شـريف رسـيده باشـد       لکترونيکي مدرک مربوط به وضعيت شاهد و ايثارگرفايل ا -٥
 )متقاضيان اين سهميه

نحوه پرداخت ، در اطالعيه هاي . ريال است ٠٠٠/٢٥٠هزينه ثبت نام آزمون، مبلغ ( به نام داوطلبفايل الکترونيکي فيش واريزي ثبت نام  -٦
  .)بعدي اعالم خواهد شد

و  يبررسـ  ،ند تـا مـدارک  يتأمل نما) يکار روز دو حدوداً(يل اطالعات و آپلود کردن مدارک الزم، مدتيداوطلبان الزم است پس از تکم :وجهت
نيـاز بـه    رسيد بـانکي  عکس داوطلب و فايلدر اين مرحله  .ندينما يريگيافت کد پينام و در کردن ثبت ييد گردد و سپس اقدام به نهاييتا

توسط مدير سيستم و تکميـل فـرم هـاي اطالعـات، و آپلـود کـردن مـدارک الزم         ها و داوطلبان پس از تاييد اين فايل تاييد مدير دارد
 ، فايـل آن فـيش آپلـود شـده    داوطلبان محترم توجه نمايند که در صورت عـدم وضـوح  . مي توانند ثبت نام را نهايي کنند ،)١ -بخش ج(

توصـيه   .تاييد نمي گردد و داوطلب قادر به نهايي کردن ثبت نام نخواهد بود، لذا الزم است در اسکن کردن فيش دقت الزم بعمل آيـد 
رسيد بانکي هزينه ثبت نام را اسکن و آپلود نمايند تـا  عکس و ، روزهاي آغازين ثبت نامو در که داوطلبان در اسرع وقت  ددمي گر

، داليل آن به پست الکترونيکـي  در صورت عدم تاييد فايل. را داشته باشند ها در صورت بررسي و عدم تاييد، فرصت آپلود مجدد فايل
 .شما ارسال خواهد شد

 
 .محسوب خواهند شد يکرده باشند داوطلب آزمون دکتر يياکه ثبت نام خود را نه يفقط کسان
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٣ 

 : ع کارت ورود به جلسهيتوزو  يکتبخ آزمون يتار -د
 

از روز دوشنبه الزم است  محترمداوطلبان  .باشد يم ماه ارديبهشتمه اول ينعلوم اقتصادي دکتري  يکتبآزمون  يبرگزار يبيتقر خيتار
صدور  .ندينماکردن آن  ييو نهااقدام به ثبت نام  يآزمون دکتر يکيثبت نام الکترونسامانه با ورود به   ٢٨/١/٨٩شنبه صبح روز  ١٠تا ساعت  ٨٩//١٦/١
 .اعالم خواهد شد يبعد يه هايدر اطالعتاريخ اخذ کارت . انجام مي شودت نام ق سامانه ثبيو از طر ي بودهکيارت آزمون به صورت الکترونک
 

  :توجه                         
 
 
 :نكات مهم يبرخ -ه
 
 .پذيرفته شدگان در دوره دكتري تمام وقت بوده و مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود -١

شاغالن رسمي در سازمانها و دستگاههاي دولتي در صورت قبولي در آزمون هنگام پذيرش بايد حكم مأموريت به تحصيل خود را ارائـه   :هتبصر
 .نمايند

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاري آزمون، پذيرش، و تحصيل در دانشگاه صنعتي شريف مشخص شود كـه داوطلـب    -٢
نبوده است، بالفاصله از ثبت نام، شركت در آزمـون، پـذيرش، و يـا ادامـه      هين اطالعيم مندرج در االزداراي هر يك از شرايط 

 .تحصيل وي جلوگيري بعمل آمده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد
 
 يو بررسـ  يانجام مصاحبه علم، پرونده يبررس(مرحله دومموفقيت در ، يکتبکسب حد نصاب نمره آزمون پذيرش نهايي و ثبت نام به ترتيب پس از -٣

 .انجام خواهد شدوزارت علوم، تحقيقات و فناوري  و رعايت مقررات،  ) (sop)دانشجو  يپژوهش يريجهت گ
 يکـ يبر کسب حد نصـاب   يمبن زبان اصل کارنامه آزمون الزم استدكتري  دانشجويان كليه ،براساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه -٤

 .نديه نمائارا يامتحان جامع دکتر ير را تا قبل از زمان مقرر جهت برگزاريمندرج در جدول ز ياز آزمون ها
 
 

 حد نصاب قابل قبول  نام آزمون

TOEFL 

Paper based  ۵۵٠ 

Internet based ٨٠-٧٩ 

Computer based ٢١٣ 

                   TOLIMO ٥٢٠ 
IELTS(Academic) ۶ 

                    MCHE ۵۵ 

                    UTEPT * ۶۵ 

 دانشگاه تهران يآزمون زبان عموم     *                                     
 
 
 .نـد ينما، مطـرح  grad.phdexam@sharif.irبـه آدرس   ،mail -eاز سواالت خود را با ارسال يدر صورت نتوانند  يداوطلبان م -٥

 .دييفرما يخوددار يدر مورد آزمون  دکترو مراجعه حضوري  يلطفاً از هرگونه تماس تلفن
 اداره کل تحصیالت تکمیلی

 .چ عنوان مسترد نخواهد شدوجه ثبت نام به هي 

mailto:grad.phdexam@sharif.ir


٤ 

 
 

 فرم شماره يك
 بسمه تعالي

 شركت در  داوطلبفرم مخصوص دانشجويان سال آخر دوره هاي كارشناسي ارشد 

 كتري دانشگاه صنعتي شريفدوره د

 تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف: به 
 

سال  متولد ………………         صادره از.……………دارنده شماره شناسنامه     ………………………… نجانبيابدينوسيله 

ــجو …………       ………………………………………دوره كارشناســـــي ارشـــــد رشـــــته    دانـــــش آموختـــــه / يدانشـــ

ــگاه ــو مت ………………………………………دانشـ ــر  يقاضـ ــون دکتـ ــته  يآزمـ           ……………………………………رشـ

فـارغ  ارشـد   يدر مقطـع کارشناسـ    ٣١/٦/٨٩خ تـا تـاري   مينمـا  يتعهـد مـ  ، ……………………………………ينـه تخصصـ  يزم

 بـــه حـــروف.. ……………………بـــه عـــدد  کنـــونتـــا  نجانـــبياضـــمنا معـــدل كـــل .  شـــده ام/ شـــدم خـــواه التحصـــيل

  ……………………………………و بـه حـروف    …………به عـدد  ان نامهيو معدل بدون پا ………………………………

 .مي باشد

 

             خيتار                                         امضاء                                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رش یپـذ  یدر آگهـ  یط اختصاصیاز شرا 1بط بند یشوم، که چنانچه حائز شرا یمتعهد م....................................... نجانب یا
 .و مصاحبه شناخته شوم یدر مراحل کتب خود ینباشم، منصرف از قبول  1389-90سال  يدوره دکتر يدانشجو

 
 خیتار    امضاء



٥ 

 
 
 
 

 ٢فرم شماره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
داوطلـــب رشـــته   .........................بـــه شـــماره شناســـنامه   .............................................نجانـــبیا  

 ف یشـر  یدانشـگاه صـنعت   1388سال  يآزمون دکتر............................. ینه تخصصیزم.......................
الزم در  يکسـب حـد نصـاب هـا    مدرك معتبر   15/5/89 خیه فوق تا تاریشوم، مطابق اطالع یمتعهد م

عدم ف ارائه دهم و در صورت یشر یدانشگاه صنعت یلیالت تکمیبه اداره تحص را یخارجآزمون زبان 
از نظر  ،آزمون در یست قبول شدگان و لغو قبولینجانب از لیخ مقررحذف نام ایارائه مدرك فوق تا تار

 .نجانب بالمانع خواهد بودیا
                                                   

 خ یتار                          امضاء                                                                             



٦ 

 1389-90 ،دانشگاه صنعتی شریف يدکتري علوم اقتصاد آزمون اد امتحانیمو -2جدول شماره 
 
 

نام رشته 
 امتحاني

 زمينه تخصصي
رشته هاي كارشناسي ارشد 

 قابل قبول
 تاريخ مصاحبه يمواد امتحان

علوم 
 ياقتصاد

- 

کليه رشته ، يعلوم اقتصاد
، هاي علوم پايه و مهندسي

 يستم هايس يمهندس
     ،ياجتماع -ياقتصاد

            ،يتوسعه اقتصاد
 يستم هايس يزيبرنامه ر

 ياقتصاد

شرفته اقتصاد خرد و يمورد استفاده در مباحث پ تاياضيشامل ر( ياضيراقتصاد 
 )اقتصاد کالن

 )يآمار و احتمال مورد استفاده در اقتصاد سنج(آمار و احتمال 
 يفاده از تئوربا است يل اقتصادئل مسايتحل ييو توانا درک(اقتصاد  يدرک عموم

 )اقتصاد خرد و اقتصاد کالن يها

از طريق سايت 
www.sharifgradschool.ir 

 .اعالم خواهد شد

 
 

 

http://www.sharifgradschool.ir

