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 بسمه تعالي

 دانشگاه صنعتـي شريف
 ٢شماره  اطالعيـــــه

 (Ph.D) )نيمه متمرکز(آزمون ورودي دوره دکتري 
 ١٣٩٠ براي سال

 

دانشگاه صنعتي شريف در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر تربيت متخصصين و محققين مـورد نيـاز كشـور و گسـترش مرزهـاي دانـش و       
طبق مواد مندرج در اين اطالعيـه و براسـاس مصـوبات شـوراي      سازمان سنجش آموزش کشور، يشده از سو يمعرفداوطلبان ن يبفناوري از 

در رشـته هـاي مهندسـي عمـران،      ١٣٩٠تحصيالت تكميلي دانشگاه بـراي سـال  عالي برنامه ريزي وزارت علوم تحقيقات و فناوري وشوراي 
مهندسـي دريـا،   ک، يـ مکان يمهندسـ مهندسي مواد، نفت،  يمهندس ،يميش يمهندس فيزيك، مهندسي برق،، يميشرياضي،  مهندسي صنايع،

رش يپـذ  يمراحـل بعـد   .مي پذيردو دانشج يفناورنانوو  مهندسي هوافضا مهندسي كامپيوتر، ،يانرژ يستم هايس يمهندس ،يهسته ا يمهندس
 :ر استيشرح زف به يشر يدر دانشگاه صنعت ١٣٩٠سال  (Ph.D)آزمون نيمه متمرکز دکتري تخصصي  قياز طر

 
 ):بهشت ماهيهفته اول تا هفته سوم ارد(ه اطالعات داوطلب يل اوليتکم) الف

ه آزمـون توسـط سـازمان سـنجش     يـ ج اوليپـس از اعـالم نتـا    ،و مصـاحبه در دانشـگاه   کمدار يبا توجه به فشرده بودن زمان بررس
 ، پرونده هـا  يو تسريع بررس ليو به جهت تسه) اعالم شده آن سازمان يل خردادماه مطابق جدول زمانبنديدر اوا(آموزش کشور 

جهـت ورود اطالعـات الزم      www.sharifgradschool.netبـه آدرس  فيشـر  يدانشـگاه صـنعت   يليالت تکميسامانه تحص
انتخـاب   در آزمون سازمان سـنجش  به عنوان يکي از گزينه هاي خود دانشگاه صنعتي شريف راکه  يه داوطلبان محترميتوسط کل
ثبـت نـام    يتواننـد مطـابق راهنمـا    ين محتـرم مـ  ابهشت ماه باز بوده و داوطلبيبهشت ماه تا هفته سوم اردي، از هفته اول اردنموده اند

ج ياست پس از اعـالم نتـا   يهيبد. ندينمان سامانه اقدام يل اطالعات خود در اينسبت به تکم ين آگهيو مندرجات ا) وستيل پيفا(
مراحل آزمـون بـه دانشـگاه     يکه جهت ادامه مابق ينافقط داوطلب) ل خردادماهيدر اوا(ه توسط سازمان سنجش آموزش کشور ياول

مراجعـه بـه    بـه  يازيگر نين داند و داوطلبياقدام نمانمودن ثبت نام خود  يينهان سامانه نسبت به يق ايتوانند از طر يم ،شوند يمعرف
 .ن سامانه نخواهند داشتيل مدارک را در ايسامانه نداشته و امکان تکم

 
 :)روز پنجه توسط سازمان سنجش آموزش کشور به مدت يج اوليپس از اعالم نتا( نمودن مدارک  يينها) ب

دانشـگاه بـه    يلـ يالت تکميتحصه به دانشگاه از طرف سازمان سنجش آموزش کشور، سامانه يج اولين مرحله پس از اعالم نتايدر ا
) شـده  يمعرفـ (ط يمدارک داوطلبان واجد شـرا  يينهال يتکم يروز برا پنجمدت  به   www.sharifgradschool.netآدرس

بـاالخص  (، مـدارک خـود را   يآتـ  يهـا  يو آگه ين آگهين محترم الزم است که با توجه به مندرجات ايباز خواهد بود و داوطلب

http://www.sharifgradschool.net
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٢ 

از  ٣افـت فـرم شـماره    يکردن سـامانه و در  ييل نموده و پس از نهايتکم....) و  يدانشکده، مدارک پژوهش يوجه ثبت نام، فرم ها
 .نديارسال نما ليمطابق ذدانشگاه  يليالت تکميت تحصيريمدبه آدرس شتاز يق پست پيرا امضا نموده و از طر فرم، آن

 :عبارت درج با دانشگاه اداره كل تحصيالت تكميلي ١١١٥٥-٨٦٣٩صندوق پستي  –شگاه صنعتي شريف دان –تهران 
 .بر روي پاكت   “. ……………… زمينه تخصصي/ رشته ٩٠-٩١مربوط به آزمون دكتري سال ”

شـود کـه در    ين محترم تقاضا ماه داوطلبيو از کل ستيد نين مرحله قابل تمدير ادمهلت پنج روزه الزم به ذکر است که 
 .ندياقدام نما يليالت تکميل مدارک خود در سامانه تحصيبهشت ماه نسبت به تکميارد يبازه زمان

 
 :يو اختصاص شرايط عمومي –

نيمـه  (مطابق موارد مندرج در اطالعيه راهنماي ثبت نام و شـرکت در آزمـون ورودي دکتـري    ن دانشگاه يا يي و اختصاصط عموميشرا       
 .است سازمان سنجش آموزش کشور) متمرکز

 
 :برخي موارد قابل توجه داوطلبين محترم) ج

ه داوطلبـان هـر   يشودکل يلذا درخواست م. ثر استؤم ين دوره دکترارش داوطلبيدر پذ يسيبا زبان انگل ييت آشنايفيسطح و ک -
 .نديدر پرونده خود درج نما يليالت تکميق سامانه تحصين فرصت و از طرين خصوص را در اوليگونه مدرک در ا

  .ثر خواهد بودؤم اوطلبد رشيدر پذ ،آزمون داوطلب ينه تخصصيو زم با رشته يدر مقاطع قبل يليرشته تحص يهماهنگو  يکينزد -
ن اه داوطلبـ يـ لـذا از کل . ثر باشـد ؤن مـ ارش داوطلبـ يتوانـد در پـذ   يمـ  معتبـر و محرمانـه   يه نامه علميارائه توص ،حسب مورد  -

            ،آزمــون در صـورت لــزوم  يهـا  يمــرتبط بـا مـدارک الزم در آگهــ   يشــود بـا مراجعــه بـه اطالعـات و فــرم هـا     يدرخواسـت مـ  
مطابق ضوابط مندرج در اين آگهي و فرم هاي دانشکده هاي مربوطـه تحويـل   ه و يخود را در زمان مقرر ته يعلم يه نامه هايتوص

 .)مصاحبه به هيچ عنوان تحويل گرفته نخواهد شدتوصيه نامه علمي پس از روز . (نمايند
 يجـار  ين نامـه هـا  يـي تـابع آ  يشان در مقطع دکتـر يل ايف تمام وقت هستند و تحصيشر يدر دانشگاه صنعت يان دکتريدانشجو -

 .دانشگاه خواهد بود يو مقررات جار يقات و فناوريوزارت علوم تحق
            .        براي داوطلبان شاغل به تحصيل، الزامي است  ٣١/٦/٩٠فراغت از تحصيل تا تاريخ  -
 

ـ ند به شرح زينما ارسالدانشگاه  يليالت تکميسامانه تحص قياز طربهشت ماه يتوانند در ارد يکه داوطلبان م يمدارک) د         ر ي
 :است

 )جديد(عکس پرسنلي داوطلب  -١
 صفحه اول شناسنامه -٢
 .كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا مدركي جهت مشخص سازي وضعيت نظام وظيفه داوطلبان مرد -٣

 .داوطلبان مرد شاغل به تحصيل در صورت نداشتن مدرک فوق، گواهي اشتغال به تحصيل ارائه نمايند: توجه
ــره      ــي     :تبصـ ــه معرفـ ــورت ارائـ ــلح در صـ ــاي مسـ ــمي نيروهـ ــاغلين رسـ ــدمت و شـ ــدين خـ ــه  متعهـ ــوط  نامـ ــروي مربـ ــتاد نيـ  از سـ
 .مي توانند در آزمون ثبت نام نمايند    
 .دانشنامه يا گواهي موقت کارشناسي که در آن معدل دوره قيد شده باشد -٤
داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرک فوق، نامه اعالم اتمام معافيت تحصـيلي دوره کارشناسـي بـه سـازمان نظـام وظيفـه را ارائـه         :توجه 
 .ايندنم
كارشناسي ارشد با ذكر معدل كل يا فرم تكميل شده شمارة يك مندرج در آگهي براي دانشـجويان شـاغل بـه    دانشنامه يا گواهي موقت  -٥

 .تحصيل
داوطلبان مرد فارغ التحصيل مقطع کارشناسـي ارشـد در صـورت نداشـتن مـدرک فـوق، نامـه اعـالم اتمـام معافيـت تحصـيلي دوره             :توجه

 .الزم است داوطلب معدل خود را در ذيل نامه ذکر و امضا نمايد. به سازمان نظام وظيفه را ارائه نمايند کارشناسي ارشد



٣ 

 ريز نمرات مقطع کارشناسي  -٦
 کارشناسي ارشدريز نمرات مقطع  -٧
 )ليک فايدر قالب (مقاله چاپ شده  تمام صفحات -٨
 )در قالب يک فايل به همراه نامه پذيرش در انتهاي فايل ( مقاله پذيرفته شده به همراه نامه پذيرش مجله يا کنفرانس تمام صفحات -٩

  )در صورت وجود(چکيده پايان نامه هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد  -١٠
از قبيل گواهي رتبه آزمون سراسري کارشناسي و کارشناسـي  [مدارک مربوط به سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي و افتخارات علمي  -١١

مسـابقات علمـي بـين المللـي معتبـر و کسـب مقـام در        رتبـه در  ارشد، گواهي رتبه تحصيلي دوران کارشناسي و کارشناسـي ارشـد، گـواهي    
  ، سوابق کاري و افتخارات حرفه اي]جشنواره خوارزمي

هسته اي    مختص داوطلبان دکتري مهندسي(  E١، )مختص داوطلبان دکتري مهندسي مکانيک و مهندسي دريا(  P١فرم تکميل شده  -١٢
، )مخـتص داوطلبـان دکتـري فيزيـک    (  PH١، فرم)مختص داوطلبان دکتري رياضي( M١، فرم تکميل شده )و مهندسي سيستم هاي انرژي

 )مختص داوطلبان دکتري نانوفناوري( N١و فرم ) مختص داوطلبان دکتري مهندسي کامپيوتر( C١فرم 
 )در صورت وجود( يسيکارنامه آزمون زبان انگل -۱۳

الزم است کليه داوطلبان محترم هر گونه مدرک يا گواهي مرتبط با وضعيت هاي خاص را ارسال نمايند تا مطابق آيين نامه هاي جاري  -١٤
پـس از   گونـه تجديـد نظـر   ، هربديهي است در صورت عدم ارسال مدارک الزم .در دانشگاه در مورد پرونده ايشان اقدام الزم صورت گيرد

به طور اخص ارسال روگرفت حکم رسمي اشتغال به کار در دانشگاه ها براي . ن امکان پذير نخواهد بودادر مورد پرونده داوطلب اعالم نتايج
ييـد سـتاد   أکه بـه ت (ر از ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر ت علمي، روگرفت حکم کارگزيني براي کارکنان دولت و گواهي معتبأاعضاي هي

همچنـين داوطلبـان مـي تواننـد هـر گونـه       . براي اين گونه دانشـجويان الزامـي اسـت   ) شاهد و ايثارگر دانشگاه صنعتي شريف نيز رسيده باشد
 .زم ارسال نمايندجهت بررسي هاي ال ،گواهي مبني بر حمايت مالي يا موافقت نامه قطعي با بورسيه بودن خود را

 به ترتيب فرم هـاي توصـيه نامـه دانشـکده هـاي مهندسـي مکانيـک، مهندسـي انـرژي،           N٢و   PH٢،  M٢،E٢، P٢فرم هاي  :١توجه  
شامل اطالعات و نحـوه ارائـه توصـيه نامـه دانشـکده مهندسـي کـامپيوتر         C١ فيزيک و پژوهشکده علوم و فناوري نانو است و فرم  رياضي،

 .است
ــه  ــب فايـــل  الزم اســـتتمـــامي مـــدارک فـــوق  :۲توجـ ــه آدرس  JPGدر قالـ ، از طريـــق ســـامانه تحصـــيالت تکميلـــي دانشـــگاه بـ

www.sharifgradschool.net  مدارک مربوط به مقاالت و چکيده پايان نامه ها و فرم هاي دانشکده ها عـالوه بـر قالـب    . ارسال شوند
JPG  مي تواند در قالبPDF ارسال گردد. 

 
  
 
 
 
 
 
  
 

لطفـاً از هرگونـه تمـاس     .نماينـد  ارسـال ، grad.phdexam@sharif.irبه آدرس ؤاالت خود را از سيتوانند در صورت ن يداوطلبان م
 .تلفني يا مراجعه حضوري در مورد آزمون  دکتري خودداري فرماييد

 فیشر یدانشگاه صنعت تحصیالت تکمیلیاداره 
 
 

پذيرش بر مبناي اطالعات ارسال شده از طريق سامانه صورت مي پذيرد و ارائـه مـدارک پـس از ايـن مرحلـه،      
 .حقي براي داوطلب ايجاد نخواهد کرد

 

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاري آزمون، پذيرش، و تحصيل در دانشگاه صنعتي شـريف مشـخص شـود    
نبوده است، بالفاصله از ثبت نـام، شـركت در    الزم مندرج در اين اطالعيهكه داوطلب داراي هر يك از شرايط 

 .با وي رفتار خواهد شدآزمون، پذيرش، و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري بعمل آمده و مطابق مقررات 
 

http://www.sharifgradschool.net
mailto:grad.phdexam@sharif.ir


٤ 

 ١فرم شماره 
 

 بسمه تعالي

 شركت در  داوطلبفرم مخصوص دانشجويان سال آخر دوره هاي كارشناسي ارشد 

 دوره دكتري دانشگاه صنعتي شريف

 تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف: به 
 

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

ــته   دانشـــــــــــــجوي …………       ………………………………………دوره كارشناســـــــــــــي ارشـــــــــــــد رشـــــــــــ

ــگاه ــته     ………………………………………دانشـ ــري رشـ ــون دکتـ ــي آزمـ           ……………………………………و متقاضـ

فـارغ  در مقطـع کارشناسـي ارشـد      ٣١/٦/٩٠خ تـا تـاري   ،تعهـد مـي نمـايم    ……………………………………زمينـه تخصصـي  

 بــــه حــــروف.. ……………………بــــه عــــدد  کنــــونتــــا  اينجانــــبضــــمنا معــــدل كــــل .  شــــدم خــــواه صــــيلالتح

  ……………………………………و بـه حـروف    …………به عـدد  و معدل بدون پايان نامه ………………………………

 .مي باشد

 

             خيتار                                         امضاء                                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

در آگهـي پـذيرش    منـدرج متعهد مـي شـوم، کـه چنانچـه حـائز شـرايط       ........................................................... اينجانب 
 .کتبي و مصاحبه شناخته شومدر مراحل  ،نباشم، منصرف از قبولي خود  ١٣٩٠-٩١دانشجوي دوره دکتري سال 

 
 خیتار    امضاء


