دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
اطلاعيه دانشگاه شمال در خصوص برنامه زماني مراجعه و مدارك مورد نياز براي شركت در مرحله بررسي سوابق
آموزشي ،پژوهشي و فناوري و مصاحبه علمي آزمون ورودي دوره دكتري » «Ph.Dنيمه متمركز سال 7931

کلیه داوطلبان معرفیشده جهت حضور در مصاحبه دکتری میبایست مدارکی که در این اطلاعیه ذکر میگردد را حداکثر تا تاریخ
 1031/30/42به آدرس پست الکترونیکی  gradoffice.shomal@gmail.comارسال نمایند .لازم به ذکر استت اراهته اصت
مدارک فردی و مستندات آموزشی و پژوهشی توسط داوطلبین در روز مصاحبه جهت پذیرش الزامی است .تاریخ مصاحبه یکی از
تاریخهای ذکرشده در جدول شماره 1میباشد.

جدول شماره  -1تاریخ مصاحبه
نام رشته

کد رشته

کد مح

تاریخ مصاحبه

مهندسی عمران -حم و نق

4012

0933

1031/32/14
1031/30/31

مدیریت ورزشی

4110

1099

1031/30/03
1031/32/41

صفحه 1

مدارك مورد نياز:
 -1فرم شماره 1شیوهنامه اجرایی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز (بررسی سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمتی)
دوره تحصیلی دکتری شیوه آموزشی-پژوهشی که ذی همین اطلاعیه پیوست شده را تایپ کرده و بصورت فایت  pdfبته آدرس
پست الکترونیکی  gradoffice.shomal@gmail.comارسال شود.
 -4کارت ملی 133 .کیلوبایت JPG
 -0شناسنامه 133 .کیلوبایت JPG
 -2کارت پایان خدمت (مخصوص داوطلبین پسر) 133 .کیلوبایت JPG
 -0مدرک دوره کارشناسی و کاردانی بهمراه ریز نمرات.
 -9مدرک کارشناسی ارشد بهمراه ریز نمرات.
 – 1داوطلبانی که به هر دلی قادر به اراهه اص مدارک تحصیلی در روز مصاحبه نمیباشند فترم پیوستتی ایتن اطلاعیته (نمونته
گواهی فراغت از تحصی ) را تکمی بفرمایند.
 -3دانشجویان سال آخر دورههای کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفهای میبایست فرم پیوست شتماره  4منتدر در صتفحه 32
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دوره دکتری سال  1031که در این اطلاعیه نیز گنجانده شده است را تکمی نمایند.
 -3مدارک تأییدشده جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران از ارگانهای ذیربط و اص حکت کتارگزینی بترای داوطلبتان
حاهز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 -13تصویر فیش واریزی به مبلغ ( 1333333یك میلیون) ریال به حساب جام شماره  393201/11نتزد بانتك ملتت بته نتام
دانشگاه شمال بابت انجام مرحله دوم آزمون دکتری سال ( 1031مصاحبه تخصصی).
 -11مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی )چاپشده یا پذیرفتهشده.
 -14مقالات علمی-ترویجی چاپشده یا پذیرفتهشده.
 -10مقالات اراههشده در کنفرانسهای (داخلی یا خارجی) چاپشده یا پذیرفتهشده.
 -12سوابق پژوهشی (طرح های ملی و تحقیقاتی) ،کسب رتبه در جشنواره ها در مسابقات علمی معتبتر ،گتواهی تبتت اختترا ،
تألیف یا ترجمه کتاب.
 -10مدرک زبان (.)TOEFL, IELTS, TOLIMO, MSRT
 -19گواهی سابقه تدریس در دانشگاه.
 -11احکام برگزیدگی در المپیادها و جشنوارههای علمی.
تذكر مهم :فايلهاي ارسالي حتما بايد بصورت جدول شماره 2نامگذاري گردد ،در غير اينصورت بررسي نميگردد .اين
فايلها و فايل  pdfفرم شماره 7شيوهنامه اجرايي مرحله دوم آزمون نيمه متمركز كه تکميل شدده اسدت را در يد
پوشه ذخيره نماييد .نام پوشه به انگليسي نام خانوادگي شما باشد .در نهايت اين پوشه را فشرده ( )zipكرده و فايل
 zipشده را به آدرس  gradoffice.shomal@gmail.comارسدال نماييدد .عندوان ايميدل" ،مددارك مصداحبه
دكتري" باشد .ارائه اصل مدارك در روز مصاحبه الزامي ميباشد.

صفحه 4

جدول شماره  -4نحوه نامگذاری فای های مربوطه
نام فای ارسالی

نام فای ارسالی

محتویات

محتویات

نامه پذیرش یا صفحه اول مقاله چاپ شده (مقالات علمی
پژوهشی ،ترویجی و کنفرانسهای داخلی یا خارجی) 433.
کیلوبایت JPG

فای شماره 1

مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی
ارشد ،ریزنمرات و صورتجلسه دفا از
پایان نامه 433.کیلوبایت JPG

فای شماره 4

گواهی تبت اختراعات مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی
و صنعتی ایران 433 .کیلوبایت JPG

فای شماره 3

گواهی تدریس دروس در
دانشگاهها 433.کیلوبایت JPG

فای شماره 0

گواهی برگزیدگی در جشنواره ها و المپیادهای علمی
معتبر 433.کیلوبایت JPG

فای شماره 3

مدرک زبان 433.کیلوبایت JPG

فای شماره 2

احکام قهرمانی ،داوری و مربیگری ورزشی (ویژه داوطلبان
مدیریت ورزشی 433 .کیلوبایت JPG

فای شماره 13

توصیهنامه از اساتید راهنمای دوره
کارشناسی ارشد

فای شماره 0

تصویر جلد کتب تألیف یا ترجمه که نام نویسندگان و
نویسنده مسئول مترجمان و مترج مسئول آن مشخص
شده باشد 433 .کیلوبایت JPG

فای شماره 11

تصویر فیش واریزی 433 .کیلوبایت
JPG

فای شماره 9

مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی و ریز نمرات433.
کیلوبایت JPG

فای شماره 14

سایر مدارک

فای شماره 1

تذكرات مهم:
الف) لازم است داوطلبان واجد کلیه شرایط و ضوابط و توضیحات مذکور در دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال 1031
باشند .چنانچه داوطلبی واجد شرایط و ضوابط الزامی نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطلاعات و اصالت مدارک وی وجود داشته
باشد مسئول عواقب آن است و مطابق ضوابط با وی رفتار شده و در صورت قبولی در هر مرحلهای از تحصی که باشد به تحصی
وی خاتمه داده میشود.
ب) پذیرفتهشدگان این دانشگاه به صورت تماموقت در دوره دکتری اشتغال به تحصی خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات
آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.
) پذیرفتهشدگانی که در استخدام دستگاههای دولتی هستند باید برای تبت نام و شرو به تحصی مدارک لازم مبنی بر موافقت
با تحصی تماموقت یا مأموریت تحصیلی را اراهه نمایند.
د) مدارک مربوط به استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران و مربیان برای متقاضیان واجد شرایط شرکت در مصاحبه ،الزامی
است.
آدرس دانشگاه :مازندران ،آمل ،كيلومتر  ۵جاده هراز ،دو راهي امامزاده عبدالله
براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با اداره تحصيلات تکميلي تماس حاصل نماييد .تلفن477-552491۵4 :

صفحه 0

دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
نمونه گواهي فراغت از تحصيل براي داوطلبيني كه به هر دليل قادر به ارائه اصل مدرك تحصيلي در روز مصاحبه
نميباشند
(ويژه مرحله دوم آزمون دكتري سال )7931

به :دانشگاه شمال
از :دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی .........................
بدینوسیله گواهی میشود خان /آقای  ..............................دارنده شناسنامه به شماره  ..............................صادره از ..............................
متولد  .........................در مقطع کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد رشته  .........................در تاریخ  .........................از این
دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی فارغالتحصی شده است .ضمناً معدل ک نامبرده به عدد  .........................به حروف .........................
میباشد.
مح مهر و امضاء مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی

تذکرات مه :
 -1لازم است داوطلبان در صورت نداشتن اص مدرک فراغت از تحصی (با ذکر معدل) برای هر یك از مقاطع تحصیلی ،فرم
حاضر را پس از تأیید توسط دانشگاه مح تحصی در روز مصاحبه اراهه نمایند.
 -4در صورت قبولی ،چنانچه در هر مرحله از تحصی محرز شود مغایرتی بین معدل مندر در این فرم و یا مدرک اراههشده
توسط داوطلب با معدل اراههشده به سازمان سنجش وجود دارد ،از ادامه تحصی دانشجو ممانعت به عم خواهد آمد.

صفحه 2

صفحه 0

