
   
 
 

 بسمه تعالی    

 دانشگاه صنعتـی شریف   
 ۲اطالعيه شماره وست يپ

 ۹۰-۹۱سال  يدکتر  -يليتکم التيورود اطالعات در سامانه تحص يراهنما
 

  
دانشگاه صنعتي شريف در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر تربيت متخصصين و محققين مورد نياز كشور و گسترش مرزهاي دانش و فناوري از   

طبق مواد مندرج در اين اطالعيه و براساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي  معرفي شده از سوي سازمان سنجش آموزش کشور،داوطلبان بين 
رياضي،  در رشته هاي مهندسي عمران، مهندسي صنايع، ١٣٩٠شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه براي سال وزارت علوم تحقيقات و فناوري و

                مهندسي مکانيک، مهندسي دريا، مهندسي هسته اي، مهندسي مواد، مهندسي شيمي، مهندسي نفت،  ي برق،فيزيك، مهندسشيمي، 
  .مي پذيردو دانشجو نانوفناوري  مهندسي هوافضا مهندسي كامپيوتر،سيستم هاي انرژي،  مهندسي

 

v به آدرس  يليالت تکميتحص سامانهدر  ينترنتيثبت نام ا ةنحو www.sharifgradschool.net 
انجام  www.sharifgradschool.netدانشگاه صنعتي شريف  تحصيالت تکميلي سامانهاز طريق  و به صورت اينترنتي ن مرحله،يا در ثبت نام

 . مي پذيرد
 

 :دانشگاه صنعتي شريف يليالت تکميتحص سامانهق ياز طر ينترنتيمراحل ثبت نام ا
 

 :و کلمه عبور يافت نام کاربريدر) الف
ثبت نام قسمت مربوط به  www.sharifgradschool.netبه آدرس دانشگاه صنعتي شريف  تحصيالت تکميلي سامانهپس از ورود به  ١-

 يفعال خود را که قابل دسترس يکيالکترونک آدرس پست ي" کيپست الکترون"لد يدر ف .دييسمت راست صفحه را انتخاب نما يدر منو داوطلب
به بزرگ و کوچک بودن حروف توجه (  .دييوارد نما" يتيکدامن"لد ياعالم شده توسط سامانه را در ف يتيسپس کد امن. دييباشد وارد نما

 .ديک کنيکل" ثبت نام" يسپس رو )کنيد
 

ارسال  يکيالکترون نامه: توجه. (شود يشما ارسال م يکيثبت نام ، به آدرس پست الکترون يفعال ساز ياطالعات الزم برا ١پس از انجام مرحله  ٢-
ا ي  Bulk Mail ، Junk Mailمانند  ييدر فولدرها در حاالت خاص احتمال داردشود و  يقه به آدرس شما ارسال ميشده معموالً ظرف چند دق
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Spam ي، روارسال شده توسط سامانه يکيخود مراجعه کرده و در نامه الکترون يکيالکترونادامه ثبت نام الزم است به پست  يبرا.) رديقرار گ 
 .ديثبت نام شو يد تا وارد مرحله بعديک کنينک مشخص شده کليل

 :دييل نماير را تکميز يلدهاين مرحله الزم است فيدر ا ٣-
o کاراکتر ۶و حداقل  يسيحروف و اعداد انگل.(به عهده داوطلب است يانتخاب نام کاربر: ينام کاربر( 

o کاراکتر ۶حداقل .(انتخاب کلمه عبور به عهده داوطلب است: کلمه عبور( 
o ديين قسمت وارد نمايناً در ايعبارت کلمه عبور را ع: لمه عبورک دييتا. 

o دييوارد نما ينام خود را با حروف فارس :نام. 
o دييوارد نما يخود را با حروف فارس ينام خانوادگ :ينام خانوادگ. 

o دييخود را وارد نما يکد مل :يکد مل. 
o به بزرگ و کوچک بودن حروف توجه کنيد(  .ديين کادر وارد نمايناً در ايعبارت مشخص شده توسط سامانه را ع: يتيکد امن(. 

شما  يکيو کلمه عبور به پست الکترون ياطالعات مربوط به ثبت نام شامل نام کاربر. ديک کنيکل" ثبت" يفوق رو يلدهايف يل تماميپس از تکم ۴-
 . شود يارسال م

ل ثبت نام ي، به پروفاwww.sharifgradschool.net سامانه يو کلمه عبور در صفحه اصل يد با وارد کردن نام کاربريتوان ين پس مياز ا ۵-
 .ديخود وارد شو

 
 :ثبت نام يکيالکترون ل فرم ها و ارسال مدارکيتکم) ب

o ديک کنيکل" شيرايو" يد و رويين قسمت وارد نمايخود را در ا ياطالعات فرد :فرم تقاضانامه. 

o مورد نظر  ينه تخصصيرش، دانشکده، رشته و زميآزمون، پذ يلدهايفک نموده و يکل" اضافه کردن" يبر رو :رشته/ انتخاب دانشکده
ک يرا کل" اضافه کردن"را انتخاب و  يمجموعه امتحاندر صفحه بعد  .ديکن کيرا کل" اضافه کردن"د و ييانتخاب نما بيبه ترتخود را 

خ يد که مدرک زبان شما تارياز آزمون ها را انتخاب کن يکي يدر صورت(دييت مدرک زبان خود را اعالم فرمايوضع ،د و در آخريينما
 :ديباش ير ميط زيبا شرا ک رشتهيشما مجاز به انتخاب  ).اعتبار الزم را داشته باشد

 
v در مورد انتخاب رشته يحاتيتوض: 

هر  سازمان سنجش آموزش کشور) نيمه متمرکز(اطالعيه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري با توجه به مندرجات 
 .ديثبت نام نما ي مطابق جدول شماره يک،ک رشته امتحانيتواند در  يسازمان سنجش، فقط م تيدر ساداوطلب بر اساس انتخاب رشته 

از رشته مورد نظر  ينه تخصصيزم ٢حداکثر مجاز به انتخاب  )يميو ش بجز دکتري رشته مهندسي برق( ه رشته هاياوطلبان کلد :توجه
داوطلبان دکتري . هستند زمينه تخصصي ٣حداکثر مجاز به انتخاب  مهندسي برقداوطلبان دکتري رشته  .هستند) در صورت وجود(

 .هستند ينه تخصصيک زميفقط مجاز به انتخاب  يميش رشته
 
 
 
 
 
 
 

 تذکر مهم
در صورت هرگونه تاخير در اعالم نتايج اوليه آزمون مطابق جدول زمانبندي اعالمي از سوي سازمان 

در صورت لزوم به  ،و اين راهنما ٢جل هاي مندرج در اطالعيه شماره عسنجش آموزش کشور، ضرب ال
 .تناسب تغيير خواهد کرد
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 کيجدول شماره 

 خ مصاحبهیتار حاتیتوض زمینه تخصصی رشته ردیف

 ٩٠/۴/٢١ .است یر مدارك الزامیبه همراه سا M١ارائه فرم  _ ریاضی ١

 شیمی ٢

 .شود یشرفته برگزار میپ یآل یمیدر روز مصاحبه، آزمون  درس ش شیمی آلی
٩٠/۴/٢١            
یصبح کتب    

یبعدازظهر شفاه  

 .شود یشرفته برگزار میک پیزیف یمیدرس ش  در روز مصاحبه، آزمون شیمی فیزیک

 .شود یشرفته برگزار میه پیتجز یمیدر روز مصاحبه، آزمون  درس ش شیمی تجزیه

 .شود یشرفته برگزار میپ یمعدن یمیدر روز مصاحبه، آزمون  درس ش شیمی معدنی

 ٩٠/۴/٢١ .است یر مدارك الزامیبه همراه سا  PH١ارائه فرم  _ فیزیک ٣

 مهندسی برق ۴

 مخابرات

_ 
٩٠/۴/٢١           
٩٠/۴/٢٢      
٩٠/۴/٢٣ 

 الکترونیک

 قدرت

 کنترل

 تالیجید يستم هایس

 مهندسی پزشکی

۵ 
مهندسی سیستم هاي 

 ٩٠/۴/٢٢ .است یر مدارك الزامیبه همراه سا  E١ارائه فرم  _ انرژي

 ٩٠/۴/٢٢ .است یر مدارك الزامیبه همراه سا  E١ارائه فرم  _ مهندسی هسته اي ۶

 ٩٠/۴/٢٢ _ _ مهندسی شیمی ٧

 ٩٠/۴/٢٢ _ _ مهندسی نفت ٨

 ٩٠/۴/٢٢ _ _ مهندسی صنایع ٩

 مهندسی عمران ١٠

 سازه و زلزله

 مهندسی آب ٢٢/۴/٩٠ _

 ژئوتکنیک

 مهندسی کامپیوتر ١١

 نرم افزار

       ٩٠/۴/٢٢ .است یالزامر مدارك یبه همراه سا C١ارائه فرم 
٩٠/۴/٢٣ 

 سخت افزار

 هوش مصنوعی

 فناوري اطالعات

 مهندسی مکانیک ١٢
 طراحی کاربردي

 تبدیل انرژي ٩٠/۴/٢١ .است یر مدارك الزامیبه همراه سا  P١ارائه فرم 

 ٩٠/۴/٢١ .است یالزامر مدارك یبه همراه سا  P١ارائه فرم                _ مهندسی دریا ١٣

 ٩٠/۴/٢١  _ مهندسی مواد ١۴

 مهندسی هوافضا ١۵

 آیرودینامیک و جلوبرندگی

 دینامیک پرواز و کنترل ٢٢/۴/٩٠ _

 سازه

 ٩٠/۴/٢٠ .است یر مدارك الزامیبه همراه سا N١ارائه فرم  _ نانو فناوري ١۶



 
o  اعالم اطالعات . دين بخش وارد کنيخود را در ا يلياطالعات مقاطع مختلف تحص، "اضافه کردن" يک بر رويبا کل: يليسوابق تحص 

 .است يالزام ارشد يو کارشناس يکارشناسمقطع 

o تحت عنوان ٢ه شماره ياطالعاز " د"بند مدارک مذکور در فايل الکترونيکي " اضافه کردن" يک بر رويبا کل: مدارک يل هايفا :                
 .ديينما آپلود را ،"ندينما ارسالدانشگاه  يليالت تکميسامانه تحص از طريقبهشت ماه يتوانند در ارد يکه داوطلبان م يمدارک)د "

پس از اضافه  .دييمراجعه نما" ثبت نام يراهنما" يدر منو" ارسال عکس يراهنما"ارسال عکس به  يدر صورت بروز مشکل برا :توجه      
ارها، در يت نکردن معيشود و در صورت رعا يم يل ارسال شده توسط سامانه به طور خودکار بررسيفاتوسط کاربر، عکس ل يکردن فا
جهت . شود يش داده ميمدارک کاربر نما يها ليست فايدر ل ،شود رفتهيل توسط سامانه پذيکه فايدر صورت. ثبت نخواهد شد ،سامانه

پس از  تينهادر . مراجعه نماييد" راهنماي ثبت نام"در منوي " راهنماي انواع فايل"اطالع از قالب و ظرفيت فايل هاي ارسالي، به بخش 
 .کردن ثبت نام توسط داوطلب وجود دارد ييامکان نها آپلود مدارک،

o را قبل " پذيرفته شده" يا " چاپ شده" عبارت  .دييدرج نما اطالعات مربوط به مقاالت خود را "اضافه کردن"با کليک بر روي : مقاله ها
 .از عنوان مقاله تايپ نماييد

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

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

o به سوابق کاري خود را درج نماييد اطالعات مربوط "اضافه کردن"با کليک بر روي  :سوابق کاري. 
o ديياضافه نمان بخش اطالعات مربوط به مدرک زبان خود را يدر ا :يامتحان ينمره ها. 

o ديک کنيکل" مدارک و حد نصاب ها يبررس" يو رو مراجعه" ت نامبکردن ث يينها"  يدر سامانه به منو: کردن ثبت نام يينها .
ل فرم يتکم اي ينه تخصصيزم/ در انتخاب رشته در صورت وجود نقص. شود يم يتوسط سامانه بررس و فرم ها مدارک و حدنصاب ها

" ان بردن ثبت ناميبه پا" يک رويد با کليتوان يم در صورت رفع نواقص و اشکاالت. شود يش داده ميحات آن نماينوع نقص و توض ،ها
 .ديل کنيمراحل ثبت نام خود را تکم

 
را از طريـق سـامانه اخـذ    کـد پيگيـري   انجـام و  تا مرحله آخرداوطلبان الزم است مراحل مختلف ثبت نام الکترونيکي از طريق سـامانه را   :توجه
فقط کساني که ثبت نام خود را نهايي کرده باشـند داوطلـب    .خواهد شـد  رييرقابل تغيغ و يينهاد شما ثبت نام ييبا تأ ن يهمچن .نمايند

 .آزمون دکتري محسوب خواهند شد
 
o فحه توسط ن صيشود که الزم است ا يش داده ميثبت نام نما يريگيکردن ثبت نام توسط داوطلب، کد پ ييپس از نها : يريگيکد پ

 .است يسمت راست قابل دسترس يدر منوها www.sharifgradschool.netسامانه  ن پس با ورود بهياز ا نت گرفته شود ويکاربر پر

  
به آدرس   e-mail ارسالا با يتماس با ما در سامانه ثبت نام و  يق منوياز طر داوطلبان مي توانند در صورت نياز سواالت خود را :تذکر

grad.phdexam@sharif.ir لطفاً از هر گونه تاس تلفني خودداري فرماييد .نمايند، مطرح و پس از چند روز پاسخ را دريافت. 
 
 

 فیشر یدانشگاه صنعت یلیالت تکمیاداره تحص                                                                          
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