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 بسمه تعالي

 دانشگاه صنعتـي شريف
 ۳پيوست اطالعيه شماره 

۱۸/۳/۹۰ 
 ۹۰دکتري سال   -ل اطالعات در سامانه تحصيالت تکميلييراهنماي ورود و تکم

  
 

  
 ينامتحا يت کد رشته هايکه از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان چند برابر ظرف يبه اطالع آن دسته از داوطلبان آزمون دکتر

 يچنانچه در فرصت قبلرساند  يشده اند، م يف معرفيشر يدانشگاه صنعت ١٣٩٠سال ) مه متمرکزين( (Ph.D) يدوره دکتر يآزمون ورود
ه مراجعه ين اطالعيا )ب(ثبت نام کرده اند به بند    www.sharifgradschool.netدانشگاه به آدرس يليالت تکميدر سامانه تحص

 . ندينما
 .نديه مراجعه نماين اطالعياز ا )الف(به بند ن سامانه ثبت نام نکرده اند يت که تا کنون در ايشدگان چند برابر ظرف يمعرف

 
 ):ثبت نام نکرده اند يليالت تکميکه تا کنون در سامانه تحص يکسان( د ينحوه ثبت نام داوطلب جد  -الف

به عنوان کلمه  يده رقم يو وارد کردن کد مل www.sharifgradschool.net  توانند با ورود به سامانه ين داوطلبان ميا -۱
 .نديو شماره شناسنامه به عنوان کلمه عبور ثبت نام خود را آغاز نما يکاربر

 .ديک کنيکل خود را وارد و دگمه ثبت را يکيآدرس پست الکترون -۲

نامه الکترونيکي : توجه. (اطالعات الزم براي فعال سازي، به آدرس پست الکترونيکي شما ارسال مي شود ۲پس از انجام مرحله  -۳
 Bulkارسال شده معموالً ظرف چند دقيقه به آدرس شما ارسال مي شود و در حاالت خاص احتمال دارد در فولدرهايي مانند 

Mail ، Junk Mail   ياSpam براي ادامه ثبت نام الزم است به پست الکترونيکي خود مراجعه کرده و در نامه .) قرار گيرد
 .الکترونيکي ارسال شده توسط سامانه ثبت نام، روي لينک مشخص شده کليک کنيد تا وارد مرحله بعدي ثبت نام شويد

 :تکميل فرم ها و ارسال مدارک الکترونيکي ثبت نام -۴
o کليک کنيد" ويرايش"عات فردي خود را در اين قسمت وارد نماييد و روي اطال :فرم تقاضانامه. 

o کليک نموده و فيلدهاي آزمون، پذيرش، دانشکده، رشته و زمينه تخصصي " اضافه کردن"بر روي  :رشته/ انتخاب دانشکده
اضافه "ه امتحاني را انتخاب و در صفحه بعد مجموع .را کليک کنيد" اضافه کردن"انتخاب نماييد و  به ترتيبمورد نظر خود را 

در صورتي يکي از آزمون ها را انتخاب کنيد که (را کليک نماييد و در آخر، وضعيت مدرک زبان خود را اعالم فرماييد" کردن
 :با شرايط زير مي باشيد يک رشتهشما مجاز به انتخاب ). مدرک زبان شما تاريخ اعتبار الزم را داشته باشد
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v  انتخاب رشتهتوضيحاتي در مورد: 

سازمان سنجش آموزش کشور ) نيمه متمرکز(با توجه به مندرجات اطالعيه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 
 .هر داوطلب بر اساس انتخاب رشته در سايت سازمان سنجش، فقط مي تواند در يک رشته امتحاني ثبت نام نمايد

از رشته  زمينه تخصصي ٢حداکثر مجاز به انتخاب ) ي رشته مهندسي برق و شيميبجز دکتر(داوطلبان کليه رشته ها  :توجه
 زمينه تخصصي ٣حداکثر مجاز به انتخاب  مهندسي برقداوطلبان دکتري رشته . هستند) در صورت وجود(مورد نظر 

 .هستند فقط يک زمينه تخصصيمجاز به انتخاب  شيمي داوطلبان دکتري رشته. هستند
o اعالم . ، اطالعات مقاطع مختلف تحصيلي خود را در اين بخش وارد کنيد"اضافه کردن"ا کليک بر روي ب: سوابق تحصيلي

 .الزامي است و کارشناسي ارشد کارشناسياطالعات  مقطع 

o تحت  ٢از اطالعيه شماره " د"فايل الکترونيکي مدارک مذکور در بند " اضافه کردن"با کليک بر روي : فايل هاي مدارک
 را، "مدارکي که داوطلبان مي توانند در ارديبهشت ماه از طريق سامانه تحصيالت تکميلي دانشگاه ارسال نمايند)د ": عنوان

 .آپلود نماييد

پس از . مراجعه نماييد" راهنماي ثبت نام"در منوي " راهنماي ارسال عکس"در صورت بروز مشکل براي ارسال عکس به  :توجه      
کاربر، فايل ارسال شده توسط سامانه به طور خودکار بررسي مي شود و در صورت رعايت  اضافه کردن فايل عکس توسط

در صورتيکه فايل توسط سامانه پذيرفته شود، در ليست فايل هاي مدارک کاربر . نکردن معيارها، در سامانه، ثبت نخواهد شد
        راهنماي"در منوي " راهنماي انواع فايل"جهت اطالع از قالب و ظرفيت فايل هاي ارسالي، به بخش . نمايش داده مي شود

 . مراجعه نماييد" ثبت نام
o  پذيرفته شده" يا " چاپ شده" عبارت . اطالعات مربوط به مقاالت خود را درج نماييد "اضافه کردن"با کليک بر روي : مقاله ها "

 .له تايپ نماييدرا قبل از عنوان مقا

o اطالعات مربوط به افتخارات علمي پژوهشي خود را درج نماييد "اضافه کردن"با کليک بر روي  :افتخارات علمي پژوهشي. 

o اطالعات مربوط به دوره هاي غير دانشگاهي خود را درج نماييد "اضافه کردن"با کليک بر روي  :دوره هاي غير دانشگاهي. 

o اطالعات مربوط به سوابق کاري خود را درج نماييد "اضافه کردن"وي با کليک بر ر :سوابق کاري. 
o در اين بخش اطالعات مربوط به مدرک زبان خود را اضافه نماييد: نمره هاي امتحاني. 
طـابق آن  آن را بـه دقـت مطالعـه و م    يوست هـا يو پ ٢ه شماره يکه تا کنون در سامانه ثبت نام نکرده اند الزم است اطالع يداوطلبان :١توجه

 يخ هـا يجدول اعالم تار( ٢ه شماره يوست اطالعيپ يک در راهنماياست که مندرجات جدول شماره  ين نکته الزاميبه اتوجه  .ندياقدام نما
 .باشد يم ييح و نهايصح ٣ه شماره يک در اطالعي جدول شماره يخ هايتاره، و افتير ييتغ) مصاحبه
 .است) ب(ه مراحل مطابق بند يبق: ٢توجه 

 
افـت  يو کلمـه عبـور در   يکه قبالً ثبت نام کرده و کلمـه کـاربر   يداوطلبان(ثبت نام يل مراحل بعدينحوه تکم -ب

 ):کرده اند
بـا   ،  www.sharifgradschool.netدانشـگاه بـه آدرس    يليالت تکميتوانند پس از ورود به سامانه تحص يشدگان م يمعرف

داوطلبان الزم اسـت اطالعـات را از طريـق    . نديل نمايثبت نام را تکم يمراحل بعد خود يو کلمه عبور قبل يوارد کردن نام کاربر
منـدرج  ، اعالم و فايـل تمـام مـدارک    " کاري سوابق"، "دوره هاي غير دانشگاهي "، "افتخارات علمي پژوهشي"،  "مقاله ها"منوهاي
 .آپلود نمايند" فايل هاي مدارک"را از طريق منوي   ٢ه شماره يدر اطالع
 .نديرا اسکن و آپلود نما يد بانکيداوطلبان الزم است رس :توجه

س از تاييد ايـن فايـل توسـط    و داوطلبان پ دارد سيستم فقط فايل رسيد بانکي نياز به تاييد مديرالزم به ذکر است در اين مرحله 
. جهت بررسي پرونده، مي توانند ثبت نام را نهايي کنند مدير سيستم و تکميل فرم هاي اطالعات، و آپلود کردن کليه مدارک الزم

گردد و داوطلب قادر به نهايي کـردن   داوطلبان محترم توجه نمايند که در صورت عدم وضوح فيش آپلود شده، فايل آن تاييد نمي
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که داوطلبان در اسرع وقـت و در   توصيه مي گردد. ت نام نخواهد بود، لذا الزم است در اسکن کردن فيش دقت الزم بعمل آيدثب
، رسيد بانکي هزينه ثبت نام را اسکن و آپلود نمايند تا در صورت بررسي و عدم تاييـد، فرصـت آپلـود    روزهاي آغازين ثبت نام
 .عدم تاييد فايل، داليل آن به پست الکترونيکي شما ارسال خواهد شددر صورت . مجدد فايل را داشته باشند

 
تواننـد در   يرا انتخـاب کـرده انـد، مـ    )" ۹۰ن يآزمون سازمان سنجش در فرورد( NOETدرس آزمون زبان "نه يکه گز يداوطلبان

 .نديخود را وارد نما ينمره اکتساب يامتحان يبخش نمره ها
اطالعات و آپلود کردن مدارک الزم، مدتي تأمل نمايند تا رسيد بانکي هزينه ثبت نـام، بررسـي   داوطلبان الزم است پس از تکميل 

فقط کساني که ثبت نـام خـود را نهـايي    . نمايند ٣و تاييد گردد و سپس اقدام به نهايي کردن ثبت نام و دريافت فرم شماره 
بررسـي  (مراحـل بعـدي آزمـون    و مي تواننـد در   کرده باشند داوطلب آزمون دکتري محسوب خواهند شد

 .شرکت نمايند)پرونده علمي و مصاحبه حضوري
 
 
 
 
 

        
ــال         ــا ارسـ ــود را بـ ــواالت خـ ــاز سـ ــورت نيـ ــد در صـ ــي تواننـ ــان مـ ــوي  ،-mail eداوطلبـ ــق منـ ــا  "از طريـ ــا مـ ــاس بـ ــامانه " تمـ در سـ

 www.sharifgradschool.net  ه آدرس ب ياgrad.phdexam@sharif.ir لطفـاً از هرگونـه   . و پاسخ را دريافت نماينـد ، مطرح
 .تماس تلفني و مراجعه حضوري در مورد آزمون  دکتري خودداري فرماييد

 
 
 

 اداره كل تحصيالت تكميلي

 دانشگاه صنعتي شريف                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توجه
تا تاريخ   ،را تاييد و امضا نمايند و به همراه اصل رسيد بانکي هزينه ثبت نام ٣داوطلبان الزم است فرم شماره 
 .يشتاز ارسال فرماينداز طريق پست پ  ٢٨/٣/٩٠
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