دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
مدیریت تحصیالت تکمیلی
اطالعيه دانشگاه شمال در خصوص برنامه زماني و مدارك مورد نياز براي شركت در مرحله بررسي سوابق آموزشي-
پژوهشي و مصاحبه علمي آزمون ورودي دوره دكتري » «Ph.Dسال 1400

کلیه داوطلبان معرفیشده جهت حضور در مصاحبه دکتری میبایست مدارکی که در این اطالعیه ذکرر مریگرردد را حرداکرر ترا
تاریخ  20خرداد  1400به آدرس پست الکترونیکی  gradoffice.shomal@gmail.comارسال نمایند .الزم بره ذکرر اسرت
ارائه اصل مدارک فردی و مستندات آموزشی و پژوهشی توسط داوطلبین در صورت قبولی نهایی الزامی است .تاریخ مصاحبه یکی
از تاریخهای ذکرشده در جدول شماره 1میباشد.
تذکر مهم :مصراحبه بره صرورت غیرحضروری (م)رازی) و از طریرن سرامانه آمروزن الکترونیکری دانشرگاه شرمال برا آدرس
 shomal.iranlms.orgبرگزار میشود .نام کاربری و رمز عبور ،همان کد ملی میباشد که در زمران مصراحبه فعرال میگرردد.
برای هماهنگی بیشتر ،حتماً به شماره  09398910594در واتساپ پیام دهید.
جدول شماره  -1تاریخ مصاحبه
نام رشته

کد رشته

کد محل

تاریخ مصاحبه

مهندسی عمران -حمل و نقل

2314

3784

 5و  12تیر 1400

مدیریت ورزشی

2115

1347

 7و  14تیر 1400

براي كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد با اداره تحصيالت تکميلي تماس حاصل نمایيد.
شماره تلفن اداره 011-44203750 :شماره واتساپ كارشناس09398910594 :

صفحه 1

مدارك مورد نياز:
 )1فرم شماره یک ارائه سوابن آموزشی و پژوهشی داوطلب مصاحبه دکتری کره ذیرل همرین اطالعیره پیوسرت شرده بصرورت
تایپشده و در نهایت فایل  pdfآن.
 )2تصویر فیش واریزی به مبلغ  1500000ریال (صد و پن)اه هزار تومان) به حساب جام شماره  860431/17نزد بانک ملت
به نام دانشگاه شمال بابت ان)ام مرحله دوم آزمون دکتری سال ( 1400مصاحبه تخصصی).
 )3تصویر مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و کارنامه ریز نمرات .تبصره  -متقاضیانی که دانش)وی سال آخر دوره
کارشناسیارشد و یا دکتری حرفهای بوده و حداکرر تا تاریخ  1400/06/31فارغالتحصیل میشوند (گواهی تأیید شده توسط
دانشگاه یا مؤسسه آموزن عالی محل اخذ مدرک مطابن فرم مندرج در صفحه  70دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور
و یا فرم مندرج در صفحه  175دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی که در صفحه آخر این اطالعیه هم پیوست
شده).
 )4تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس) و کارنامه ریز نمرات .تبصره  -آندسته از متقاضیانی که فارغالتحصیل دوره کارشناسی
ناپیوسته میباشند عالوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته میبایست مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
 )5کسانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای  3و  4فوق نمیباشند ،الزم است گواهی تأییدشده
توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزن عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند (مشابه با نمونه گواهی فراغت از تحصیل در
صفحه  4این اطالعیه).
 )6تصویر شناسنامه و کارت ملی برای تطبین مشخصات شناسنامهای معرفی شده با مشخصات اطالعرات ارسرالی از سروی ایرن
سازمان.
 )7تصویر کارت پایان خدمت (مخصوص داوطلبین پسر).
 )8گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی «رسمی -قطعی» و یا «رسمی -آزمایشی» دانشگاهها و مؤسسات آموزن عالی بوده
که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد ،برای آن دسته از افرادی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نمودهاند.
الزم به تأکید است مربیان دانشگاهها و مؤسسات آموزن عالی میبایست واجد شرایط مطابن توضیحات صفحه  10دفترچه
راهنمای انتخاب رشته باشند .تبصره  -مربیان دانشگاه آزاد اسالمی تنها با معرفینامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات
علمی این دانشگاه امکان بهرهمندی از این سهیمه را دارا میباشند.
 )9تمامی مستندات مربوط به سوابن علمی ،آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی شامل موارد زیر:
 گواهی پذیرن و صفحه اول مقاالت علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) چاپشده یا پذیرفتهشده.
 گواهی پذیرن و صفحه اول مقاالت علمی-تروی)ی چاپشده یا پذیرفتهشده.

 گواهی پذیرن و صفحه اول مقاالت ارائهشده در کنفرانسهای (داخلی یا خارجی) چاپشده یا پذیرفتهشده.
 عنوان و چکیده پایاننامه کارشناسی ارشد.
 تصویر جلد کتب تألیف یا ترجمه شده.

 احکام برگزیدگی در المپیادها و جشنوارههای علمی معتبر.

 گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.

 احکام قهرمانی ،داوری و مربیگری ورزشی (ویژه داوطلبان رشته مدیریت ورزشی)

صفحه 2

 گواهی سابقه تدریس در دانشگاه.

 توصیهنامه از اساتید راهنمای دوره کارشناسی ارشد.
 )10مدرک زبان (.)TOEFL, IELTS, TOLIMO, MSRT
چگونگي ارسال مدارك:
فایلهای مدارک فوقالذکر را در یک پوشه ذخیره نمایید .نام پوشه به انگلیسی نام و نام خانوادگی شما باشد .در نهایت این پوشه
را فشرده ( )zipکرده و فایل  zipشده را به آدرس  gradoffice.shomal@gmail.comارسرال نماییرد .دقرت نماییرد کره
ح)م این فایل  zipشده باید کمتر از  25مگابایت باشد .عنوان ایمیل" ،مدارک مصاحبه دکتری" باشرد .ارائره اصرل مردارک در
صورت قبولی نهایی الزامی میباشد.
تذكرات مهم:
الف) الزم است داوطلبان واجد کلیه شرایط و ضوابط و توضیحات مذکور در دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال 1400
باشند .چنانچه داوطلبی واجد شرایط و ضوابط الزامی نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطالعات و اصالت مدارک وی وجود داشته
باشد مسئول عواقب آن است و مطابن ضوابط با وی رفتار شده و در صورت قبولی در هر مرحلهای از تحصیل که باشد به تحصیل
وی خاتمه داده میشود.
ب) پذیرفتهشدگان این دانشگاه به صورت تماموقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات
آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.
ج) پذیرفتهشدگانی که در استخدام دستگاههای دولتی هستند باید برای ثبت نام و شروع به تحصیل ،مدارک الزم مبنی بر
موافقت با تحصیل تماموقت یا مأموریت تحصیلی را ارائه نمایند.
د) ارائه مدارک مربوط به استفاده از سهمیه رزمندگان و ایرارگران و مربیان برای متقاضیان واجد شرایط شرکت در مصاحبه،
الزامی است.
آدرس دانشگاه :مازندران ،آمل ،كيلومتر  5جاده هراز ،دو راهي امامزاده عبداهلل
براي كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد با اداره تحصيالت تکميلي تماس حاصل نمایيد .تلفن011-44203750 :
براي هماهنگي بيشتر با شماره  09398910594در واتساپ ارتباط برقرار كنيد.

صفحه 3

گواهي فراغت از تحصيل براي داوطلبيني كه به هر دليل قادر به ارائه اصل مدرك تحصيلي در روز مصاحبه
دكتري نميباشند (ویژه مرحله دوم آزمون دكتري سال )1400

به :دانشگاه غیرانتفاعی شمال
از :دانشگاه/مؤسسه آموزن عالی .........................
بدینوسیله گواهی میشود خانم/آقای  ..............................دارنده شناسنامه به شماره  ..............................صادره از ..............................
متولد  .........................در مقطع کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد رشته  .........................در تاریخ  .........................از این
دانشگاه/مؤسسه آموزن عالی فارغالتحصیل شده است .ضمناً معدل کل نامبرده به عدد  .........................به حروف .........................
میباشد.
محل مهر و امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه/مؤسسه آموزن عالی

تذکرات مهم:
 -1الزم است داوطلبان در صورت نداشتن اصل مدرک فراغت از تحصیل (با ذکر معدل) برای هر یک از مقاطع تحصیلی ،فرم
حاضر را پس از تأیید توسط دانشگاه محل تحصیل در روز مصاحبه دکتری ارائه نمایند.
 -2در صورت قبولی ،چنانچه در هر مرحله از تحصیل محرز شود مغایرتی بین معدل مندرج در این فرم و یا مدرک ارائهشده
توسط داوطلب با معدل ارائهشده به سازمان سن)ش وجود دارد ،از ادامه تحصیل دانش)و ممانعت به عمل خواهد آمد.

صفحه 4

صفحه 5

