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  تعالي بسمه      

  دانشگاه صنعتـي شريف   
  )مرحله ارزيابي تخصصي( 96-97 متمركز نيمه آزمون دكتري 3اطالعيه شماره   

  ها هاي دانشكده تمامي فرم و يدكتر ثبت نام ورود اطالعات در سامانه 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    
ريزي  طبق مواد مندرج در اين اطالعيه و براساس مصوبات شوراي عالي برنامه معرفي شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور،داوطلبان بين 

 رياضي،علوم  مهندسي عمران، مهندسي صنايع، :هاي در رشته 1396 تكميلي دانشگاه براي سال شوراي تحصيالت تحقيقات و فناوري و ،وزارت علوم
 مهندسي اي، مهندسي مكانيك، مهندسي دريا، مهندسي هستهمهندسي مواد، مهندسي شيمي، مهندسي نفت،  فيزيك، مهندسي برق،شيمي، 
و دانشج جزيره كيش -الملل  و پرديس بين ، فلسفه علمعلوم اقتصادي ،مديريت ،نانوفناوري، مهندسي هوافضا كامپيوتر،مهندسي هاي انرژي،  سيستم

  .پذيرد مي

هـا، سامـانـه تحصيـالت  ع بـررسي پرونـدهـپس از اعالم نتايج اوليه آزمون توسط سازمان سنجش آموزش كـشـور و بـه جهت تسهيل و تسـري
 ،راهنما طبقجهت ثبت نام و ورود اطالعات الزم در سامانه،  http://sharifgradschool.netتكميلي دانشگاه صنـعتـي شريف به آدرس 

مهلت ثبت  وجه هيچو به  ،باشد مي 09/03/96لغايت   02/03/96زمان باز شدن سامانه ثبت نام از تاريخ ( .نمائيدنام  ثبت
  ).تمديد نخواهد شدنام 

  
  :نام اينترنتي از طريق سامانه ثبت نام آزمون دكتري تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف مراحل ثبت

  
  :وارد نمودن نام كاربري و كلمه عبور) الف

خود  شماره شناسنامه: كلمه عبورو  كد ملي: نام كاربري، http://sharifgradschool.netثبت نام به آدرس  پس از ورود به سامانه 
 .را وارد نمايد

  .را تغيير دهيد خود شود در اولين فرصت رمز عبور توصيه مي  :توجه
  

نام الزم است به پست الكترونيكي  سپس براي ادامه ثبت. ديخود را وارد نماي پست الكترونيكي، سيستم از شما مي خواهد كه 1پس از انجام مرحله
در  سپس.) قرار گيرد Spamيا   Bulk Mail، Junk Mailدر فولدرهايي مانند پيام ارسالي  احتمال دارد  در حاالت خاص(خود مراجعه كرده 

  .الكترونيكي ارسال شده توسط سامانه، روي لينك مشخص شده كليك كنيد تا وارد مرحله بعدي ثبت نام شويد پيام
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 متمركز دكتري در سامانه ثبت نام به آدرس نام آزمون نيمه نحوه پرداخت وجه ثبت :http://sharifgradschool.net 

جهت پرداخت به راهنماي موجـود  در اين دانشگاه ) سوابق آموزشي، پژوهشي و مصاحبه حضوري( جهت شركت در مرحله ارزيابي تخصصي 
  .در سامانه ثبت نام مراجعه نماييد

  : همتوجه م

 توانيد استفاده نماييد پرداخت اينترنتي از تمامي كارتهاي عضو شتاب مي براي. 

  باشد بوده و به صورت ديگر قابل قبول نمي "پرداخت آنالين"تنها روش پرداخت هزينه ثبت نام به صورت. 

 تكرار نماييد شما مي توانيد اين مراحل را مجدداً ،در صورت پرداخت ناموفق. 

  همزمـان، متقاضـي دوره روزانـه و پـرديس     ) يـا چنـد كـد رشـته محـل     (داوطلبي براي يك كد رشته در صورتيكه
 .گردد هزينه يك ثبت نام از ايشان دريافت مي صرفاً، خودگردان باشد

  
  :نمايند به شرح زير است بارگذاريتوانند از طريق سامانه ثبت نام آزمون دكتري دانشگاه  مداركي كه داوطلبان مي) ب 

  نام آزمون  وجه ثبتپرداخت آنالين  -1
  )طبق راهنماي ارسال عكس در منوي راهنماي ثبت نام در سامانه(عكس پرسنلي جديد داوطلب  -2
  مليكارت  تصوير -3
  .سازي وضعيت نظام وظيفه داوطلبان مرد كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا مدركي جهت مشخص تصوير -4

  .را بارگذاري نمايندفرم احتمال فراغت از تحصيل تحصيل در صورت نداشتن مدرك فوق، داوطلبان مرد شاغل به : توجه
  .كارشناسي كه در آن معدل دوره قيد شده باشددوره دانشنامه يا گواهي موقت  -5 
  .داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرك فوق، نامه اعالم اتمام معافيت تحصيلي دوره كارشناسي به سازمان نظام وظيفه را ارائه نمايند :توجه 
بـراي دانشـجويان شـاغل بـه      "احتمـال فراغـت از تحصـيل   "ارشد با ذكر معدل كل يا فرم تكميل شـده   كارشناسيدانشنامه يا گواهي موقت  -6

  .تحصيل
ارشـد در صـورت نداشـتن مـدرك فـوق، نامـه اعـالم اتمـام معافيـت تحصـيلي دوره            التحصـيل مقطـع كارشناسـي    وطلبـان مـرد فـارغ   دا :توجه

  .الزم است داوطلب معدل خود را در ذيل نامه ذكر و امضا نمايد. ارشد به سازمان نظام وظيفه را ارائه نمايند كارشناسي
  ريز نمرات مقطع كارشناسي  -7
  ارشد قطع كارشناسيريز نمرات م -8
 ) در صورت وجود(مقاالت چاپ شده در مجالت  -9

 ، ترويجي -ارزيابي پژوهشي دانشجويان تنها بر مبناي دو تا از بهترين مقاالت چاپ شده و يا پذيرفته شده آنها در مجالت علمي :قابل توجه
لذا الزم است داوطلبان . گردد انجام مي المللي هاي ملي و يا بين كنفرانسدو تا از مقاالت ارائه شده در المللي و  معتبر بين پژوهشي و -علمي

مقاالت  دو مورد از حداكثر المللي بينپژوهشي يا معتبر  –علمي  ،ترويجي -علمي  اي يا مجلهدر صورت داشتن چندين مقاله كنفرانسي، 
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بديهي است در صورت ورود اطالعات بيش . نه دكتري وارد نمايندرا به انتخاب خودشان در ساماكنفرانس و دو مقاله از انتشارات مجله اي 
  .در اين قسمت مابقي موارد بررسي نخواهد شد) جمعاً چهار مورد( مقاله و دو مورد مقاله ارائه شده در كنفرانس از دو

  ارشد  هاي كارشناسي و كارشناسي نامه پايانچكيده  -10
در صورت عدم وجود فـرم  (. را به دقت مطالعه نموده و طبق توضيحات عمل گردد 1توجه ها  نامه لطفاً جهت تحويل توصيه( توصيه نامه ها -11

  .)ديعمل نماي 2توجه خاص در اين ارتباط طبق 
  ).باشد مي اين اطالعيههاي مذكور پيوست  فرم( :ها دانشكده مخصوص برخي از هاي نامه توصيه فرم :1توجـه

 P2  دانشكده طبق فرم توصيه نامه دانشكدهارسال پستي به (مهندسي مكانيك(  
  E2ارسال پستي يا الكترونيكي به دانشكده طبق فرم توصيه نامه دانشكده( مهندسي انرژي(  
 M2  بـه   »علـوم كـامپيوتر  «و » رياضـي  «هـاي   در رشته 1395علمي براي تكميل پرونده آزمون دكتري سال نامه  رسال توصيها( رياضيعلوم

جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر بـه راهنمـاي ارسـال        . خواهـد بـود   ”recoms.math.sharif.ir“صورت الكترونيكي و از طريق سـامانه  
  )رياضي مراجعه نمائيد نامه علمي داوطلبان اين رشته در آگهي مربوط به دانشكده علوم توصيه

 PH2  استنحوه ارسال در فرم مشخص شده  -نامه حداقل دو توصيه(فيزيك(  
 C2  تحويل به دانشكده در روز مصاحبه(مهندسي كامپيوتر(  
 N2 كس طبق فرم توصيه نامه پژوهشكدهارسال الكترونيكي و فا(پژوهشكده علوم و فناوري نانو(  
 MAT2 نامه در روز مصاحبه به دانشكده مربوطه تحويل داده شود توصيه( مهندسي و علم مواد(   
 EE2  در روز مصاحبه به دانشكده مربوطه تحويل داده شودنامه  توصيه(مهندسي برق(  

  
نامـه   توانيد به صورت الكترونيكي درخواست توصيه ميشما  ،دانشكده از طرف فرم خاصتعيين در صورت عدم  :2توجـه

  .انجام دهيدراهنماي موجود در سامانه ثبت نام مطابق را 
  

از قبيـل گـواهي رتبـه آزمـون سراسـري كارشناسـي و       (پژوهشي و افتخـارات علمـي   مدارك مربوط به سوابق علمي، آموزشي و رزومه و  -12
المللي معتبـر و كسـب مقـام در     ارشد، گواهي رتبه در مسابقات علمي بين ارشد، گواهي رتبه تحصيلي دوران كارشناسي و كارشناسي كارشناسي

  )در صورت وجود(اي  كاري و افتخارات حرفه ، سوابق)جشنواره خوارزمي
  ).باشد اطالعيه مياين هاي مذكور پيوست  فرم(تكميل شده براي دانشكده هاي مورد نظر فرم -13

 P1 )ري مهندسي مكانيك و مهندسي دريامختص داوطلبان دكت(  
 E1  )هاي انرژي اي و مهندسي سيستم همختص داوطلبان دكتري مهندسي هست(  

M1 )مختص داوطلبان دكتري رياضي و علوم كامپيوتر(  
 PH1 )مختص داوطلبان دكتري فيزيك(   

C1 )اوطلبان دكتري مهندسي كامپيوترمختص د(  
N1 )مختص داوطلبان دكتري نانوفناوري(  

 MAT1 )مختص داوطلبان دكتري مهندسي و علم مواد(  
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 EE1 ) مهندسي برقداوطلبان دكتري مختص(  
 GSME1 )مختص داوطلبان دكتري مديريت و اقتصاد(  
 IN1 ) صنايعمختص داوطلبان دكتري مهندسي(   

 )در صورت وجود(كارنامه آزمون زبان انگليسي  -14

را ارسال نماينـد تـا    ...)مربي و شاهد و ايثارگر و ( هاي خاص الزم است كليه داوطلبان محترم هر گونه مدرك يا گواهي مرتبط با وضعيت -15
بـديهي اسـت در صـورت عـدم ارسـال مـدارك الزم،       . ونده ايشان اقدام الزم صـورت گيـرد  هاي جاري در دانشگاه در مورد پر نامه مطابق آيين

به طور اخص ارسال روگرفت حكم رسمي اشـتغال بـه   . پذير نخواهد بود نظر پس از اعالم نتايج در مورد پرونده داوطلبان امكان هرگونه تجديد
ني براي كاركنان دولت و گواهي معتبر از ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر ها براي مربيان هيأت علمي، روگرفت حكم كارگزي كار در دانشگاه

  . براي اين گونه دانشجويان الزامي است) كه به تأييد ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه صنعتي شريف نيز رسيده باشد(
    

ــه ــل      :2توج ــب فاي ــت در قال ــوق الزم اس ــدارك ف ــامي م ــا  JPGتم ــه آدرس      در PDFي ــگاه ب ــري دانش ــون دكت ــام آزم ــت ن ــامانه ثب س
http://sharifgradschool.net  شوند با كيفيت مطلوب آپلود .  

  

  :نام ثبت يكيالكترون ها و ارسال مدارك ل فرميتكم) پ
 ديك كنيكل "شيرايو" گزينه يد و رويين قسمت وارد نمايخود را در ا ياطالعات فرد :فرم تقاضانامه. 

  نه ي، دانشكده، رشته و زم)تحصيالت تكميلي، كيش(رشيآزمون، پذ يلدهايفك نموده و يكل "اضافه كردن "گزينه  يبر رو :رشته/ دانشكدهانتخاب
 ،د و در آخرييك نمايرا كل "اضافه كردن " گزينه را انتخاب و يدر صفحه بعد مجموعه امتحان. د ييانتخاب نما بيبه ترتمورد نظر خود را  يتخصص
   ).ديها را انتخاب كن از آزمون يكيكه مدرك زبان شما تاريخ اعتبار الزم را داشته باشد،  يدر صورت(دييمدرك زبان خود را اعالم فرما تيوضع

 اعالم اطالعات مقطع . ، اطالعات مقاطع مختلف تحصيلي خود را در اين بخش وارد كنيد"اضافه كردن "با كليك بر روي گزينه : سوابق تحصيلي
 .الزامي است ارشد و كارشناسي سيكارشنا

كردن فايل  پس از اضافه. مراجعه نماييد "نام راهنماي ثبت"در منوي  "راهنماي ارسال عكس"در صورت بروز مشكل براي ارسال عكس به  :توجه
. در سامانه، ثبت نخواهد شد عكس توسط كاربر، فايل ارسال شده توسط سامانه به طور خودكار بررسي مي شود و در صورت رعايت نكردن معيارها،

  هاي ارسالي،  جهت اطالع از قالب و ظرفيت فايل. شود هاي مدارك كاربر نمايش داده مي در صورتيكه فايل توسط سامانه پذيرفته شود، در ليست فايل
كردن ثبت نام توسط داوطلب  امكان نهايي در نهايت پس از آپلود مدارك،. مراجعه نماييد "نام راهنماي ثبت"در منوي  "راهنماي انواع فايل"به بخش 

  .وجود دارد
 را قبل از  "شده پذيرفته "يا  "چاپ شده "عبارت . اطالعات مربوط به مقاالت خود را درج نماييد "اضافه كردن "با كليك بر روي گزينه : ها مقاله

 )مدارك 9اطالعيه بند اين  طبق ( .عنوان مقاله تايپ نماييد

  اطالعات مربوط به افتخارات علمي پژوهشي خود را درج نماييد " كردن اضافه "با كليك بر روي گزينه  :پژوهشيافتخارات علمي. 

 اطالعات مربوط به دوره هاي غير دانشگاهي خود را درج نماييد "كردن اضافه "با كليك بر روي گزينه  :دانشگاهي هاي غير دوره. 

 كاري خود را درج نماييد اطالعات مربوط به سوابق "كردن اضافه "با كليك بر روي  :سوابق كاري.  
 خود را اضافه نماييد مدرك زباندر اين بخش اطالعات مربوط به : هاي امتحاني نمره. 



    5    

 

 مدارك و . كليك كنيد "ها بررسي مدارك و حد نصاب"مراجعه و روي  "كردن ثبت نام نهايي "در سامانه به منوي : نام كردن ثبت نهايي

ها، نوع نقص و توضيحات  زمينه تخصصي يا تكميل فرم/ در صورت وجود نقص در انتخاب رشته. ها توسط سامانه بررسي مي شود فرم ها و حدنصاب

نام خود را تكميل  مراحل ثبت "به پايان بردن ثبت نام"گزينه توانيد با كليك روي  در صورت رفع نواقص و اشكاالت مي. شود آن نمايش داده مي

 .كنيد

نسبت به تكميل مدارك خـود  ) 09/03/96تا  02/03/96(شود كه در بازه زماني  از كليه داوطلبان محترم تقاضا مي: توجه
  ).ها به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهـد بـود   اين تاريخ فشردگي زمانبندي،با توجه به  ( .اقدام نمايند ثبت نامدر سامانه 
ساعات پاياني ثبت نام در سامانه، بارگذاري مدارك و نهايي كردن ثبت نـام  شود با توجه به ترافيك احتمالي  توصيه مي

  .خود را به روزهاي پاياني موكول نفرمائيد
  
  :برخي تذكرات مهم) ج

گونه  شودكليه داوطلبان هر لذا درخواست مي. سطح و كيفيت آشنايي با زبان انگليسي در پذيرش داوطلبان دوره دكتري مؤثر است -  
در پرونده خود ) http://sharifgradschool.net(تكميلي مدرك در اين خصوص را در اولين فرصت و از طريق سامانه تحصيالت

  )TOEFL،TOLIMO،IELTS،MSRT(MCHE):ولمدرك زبان قابل قب(.درج نمايند
  .بايد باشد) 1شماره (تطابق رشته امتحاني داوطلب و رشته فارغ التحصيلي مطابق جداول دفترچه ثبت نام آزمون -
شـود   لذا از كليه داوطلبان درخواست مـي . تواند در پذيرش داوطلبان مؤثر باشد مي معتبر و محرمانهنامه علمي  حسب مورد، ارائه توصيه -

توضـيحات درج  هاي علمي خود را در زمـان مقـرر تهيـه و مطـابق      نامه توصيه ،هاي مرتبط برخي از دانشكده ها با مراجعه به اطالعات و فرم
  .توصيه نامه اقدام گردد و يا تحويل ، جهت ارسال)مندرج در سامانه ثبت نام(هاي توصيه نامه برخي از دانشكده ها  شده در فرم

ي در دانشگاه صنعتي شريف تمام وقت هستند و تحصيل ايشان در مقطع دكتري تابع مجموعه مقررات و دانشجويان دكتر
  .هاي آموزشي دوره دكتري دانشگاه صنعتي شريف و مقررات جاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود نامه آئين

  
  .براي داوطلبان شاغل به تحصيل، الزامي است 31/6/96ارشد تا تاريخ  فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي

  
 24پس از حداكثر نام مطرح و  در سامانه ثبت  "پيام ها "توانند در صورت نياز سواالت خود را از طريق منوي  داوطلبان مي

  .پاسخ را دريافت نمايندساعت 

به تلفن همراه شما صورت خواهد  09218137043ارسال پيامك هاي مربوط به سامانه ثبت نام از طريق تلفن همراه به شماره 

  .گرفت

  

  .خودداري فرماييديا مراجعه حضوري اس تلفني ملطفاً از هر گونه ت 

                  
  حصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريفمديريت ت     


