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مرحله بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و سنجش عملي در خصوص دانشگاه بوعلي سینا اطالعیه 

 1011متمركز سال  نیمه «Ph.D» آزمون ورودي مقطع دكتري

 .نماییدمطالعه  و به طور كامل بسیار داوطلب گرامي اطالعیه ذیل را با دقت

 مقدمه

نامه  ها و اجرای عدالت آموزشی در فرآیند پذیرش دانشجو امری مهم و ضروری است. لذا، براساس آیین تحصیالت تکمیلی در کشور، در نظر گرفتن اصل برابری فرصت با توجه به گسترش روز افزون

نامه اجرایی حاضر برای تعیین روند پذیرش دانشجوی دکتری به منظور  نامه، شیوه ییننامه اجرایی آ ابالغی معاونت آموزشی وزارت و در نظر گرفتن شیوهنامه اجرایی آزمون دکتری  و شیوه (.Ph.Dورودی دکتری )

 و نیز هماهنگی بین عوامل اجرایی در دانشگاه بوعلی سینا تدوین شده است. تحقق عدالت در فرآیند ارزیابی و پذیرش

 

 تعاریف -1

 وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 کشور سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش 

 دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا 

 شورا: شورای دانشگاه بوعلی سینا 

 مرحله اول: آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور 

  باشد. داوطلب می ی، پژوهشی و فناوریو بررسی سوابق آموزشعلمی و سنجش علمی شامل مصاحبه برگزار شده و مرحله دوم: توسط دانشگاه 

  باشد. ارشد مورد تایید وزارت می پذیرش در دوره دکتری که دارای مدرک تحصیلی کارشناسیداوطلب: متقاضی 

 های متناسب بدون توجه به گرایش و زمینه رشته امتحانی: مجموعه رشته 

  باشد. امتیاز سوابق آموزشی داوطلب براساس مدارک ارایه شده  ب میداوطل توسطامتیاز آموزشی و پژوهشی: امتیاز مدارک پژوهشی شامل انواع مقاله، گواهی ثبت اختراع و تالیف یا ترجمه کتاب

 باشد. ارشد، المپیادهای علمی و سطح توانایی زبان داوطلب می شامل معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی
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 باشد. روه برگزار کننده مصاحبه با داوطلب و قدرت پاسخ گویی به سئواالت میحضوری کار گغیر : امتیاز مصاحبه شامل امتیاز بخش مصاحبه مصاحبه علمی و سنجش علمی 

 شود. های مورد پذیرش و شرایط پذیرش از طریق وب گاه دانشگاه انجام می رسانی رشته اطالع رساني: اطالع -2

تکمیلی دانشگاه و ظرفیت تایید شده از طرف دفتر گسترش آموزش عالی وزارت که در  نامه ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیالت های مورد پذیرش مطابق با آیین رشته ها و ظرفیت پذیرش: رشته -3

 گردد. فراخوان دانشگاه اعالم می

 شود: : ثبت نام از داوطلبان براساس شرایط زیر انجام مینحوه ثبت نام -4

اوطلب در مرحله دوم شرکت توانند به عنوان د م شده توسط دانشگاه را کسب کرده باشند می( که حد نصاب اعالآموزش کشور تنها افراد شرکت کننده در مرحله اول )آزمون سازمان سنجش -الف

 نمایند.

 دید.های مورد پذیرش پس از اعالم نتایج مرحله اول توسط سازمان سنجش و براساس تراز پیشنهادی سازمان سنجش، بررسی و تعیین خواهد گر حدنصاب سنجش علمی رشته یا رشته محل -ب

 تعیین شده است. ( به عنوان هزینه ثبت نام مرحله مصاحبهتومان هزار چهلو  یک صدریال ) 000/400/1مبلغ  نه ثبت نام:هزی -ج

 از طریق سامانه الکترونیکي انجام خواهد شد. مصاحبهثبت نام و درخواست شركت در مرحله  -د

 وم برگزار خواهد شد.مرحله د های تعیین شده براساس تاریخ زمان برگزاري آزمون مرحله دوم: -5

گرایش حداقل سه نفر از اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار و باالتر توسط شورای تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی قبل از برگزاری  -در هر رشته تركیب كارگروه برگزار كننده مرحله دوم:  -6

 امتیاز دهی عضو هیات علمی پذیرنده دانشجو )استاد راهنمای آینده( در تمامی مراحل آزمون مرحله دوم ضروری است. شوند. حضور و آزمون به عنوان کارگروه برگزار کننده مرحله دوم تعیین می

 ارزیابی داوطلبان در این مرحله براساس موارد زیر صورت خواهد گرفت: نحوه ارزیابي داوطلبان در مرحله دوم:  -7

 دهد. ایی داوطلب را تشکیل مینمره کل نه درصد  50متمرکز مرحله اول به میزان نمره آزمون  -الف

 20 ، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوریامتیاز این مرحله 50گیرد. بر این اساس از مجموع  انجام می علمی و سنجش علمی و مصاحبهو فناوری  ارزیابی داوطلبان براساس سوابق آموزشی، پژوهشی -ب

 شود. را شامل می امتیاز 30 علمی و سنجش علمی و و مصاحبه امتیاز
 

 داوطلب براساس جدول زیر بررسی و محاسبه خواهد شد: سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری امتیاز -ج

 ارزیابي نحوه حداكثر امتیاز فعالیت نوع ردیف

1 

 تحصیلی رشته با مرتبط( خارجی و داخلی)پژوهشی -علمی مقاالت -1

 ایران صنعتی و علمی ایه پژوهش سازمان تایید مورد اختراع ثبت گواهی -2

 )و آثار بدیع هنر مورد تایید(معتبر  علمی های جشنواره در برگزیدگی -3

7 

 ارتقا نامه آیین مطابق امتیاز 7 تا مقاله هر

 5 تا داخلی و 7 تا المللی بین اختراع ثبت گواهی

 امتیاز 7 تا خارجی و 3تا داخلی برگزیدگی

 ارتقا نامه آیین مطابق امتیاز دو تا مقاله هر 2 تحصیلی رشته با مرتبط ترویجی -علمی مقاالت 2

 امتیاز 1 داخلی و 2 تا خارجی 2 ( خارجی یا داخلی) معتبر های کنفرانس در شده چاپ مقاالت 3
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 - 1 تحصیلی رشته با مرتبط کتاب ترجمه یا تالیف 4

 کننده بهمصاح کمیته نظر طبق 2 کارشناسی دوره تحصیل محل دانشگاه کیفیت و معدل 5

 کننده مصاحبه کمیته نظر طبق 2 ناپیوسته ارشد کارشناسی دوره تحصیل محل دانشگاه کیفیت و معدل 6

 امتیاز 1، 6تا4 رتبه -امتیاز 2 ،3تا1 رتبه 2 ، دانشجوی نمونه کشوریدانشجویی -علمی المپیادهای برگزیدگان 7

 زیر جدول طبق 2 معتبر زبان مدرک 8

  21 جمع

 استفاده نمایند. 1توانند از این امتیاز در ردیف  ترویجی( امتیاز کسب نکنند می -)مقاالت علمی 2که از ردیف  داوطلبانی 

  گیرد. نامه ارتقا اعضای هیات علمی صورت می مطابق آیین 4تا  1های  نحوه محاسبه و توزیع امتیاز پژوهشی ردیف 

 شود. در نظر گرفته می دوره تحصیل محل دانشگاه کیفیت و معدلبرای  6و  5های  وع ردیفارشد پیوسته امتیاز مجم برای داوطلبان دوره کارشناسی 

  نامه مربوطه ارائه گردد. مدارک دانشجوی نمونه کشوری بایستی بر اساس آیین 

 ( براساس جدول زیر انجام خواهد شد.جدول باال 8نحوه محاسبه امتیاز مدرک زبان )ردیف 

MSRT 

(MCHE) 
IELTS Equivalent TOEFL (IBT) TOEFL (CBT) 

TOEFL (PBT)+ 

TOLIMO 
 امتیاز تخصیصي

100-55 5-5/7 120-113 300-263 680-625 
2 

50 7 100 250 600 

85 5/6 51-50 232 575 51/1 

80 6 80-75 213 550 1/1 

75 5/5 70-65 156 525 21/1 

70 5 60-56 173 500 1 

65 5/4 50-45 152 475 51/1 

55 4 40-35 133 450 1/1 

45 5/3 30-25 113 425 21/1 

 

 براساس جدول زیر بررسی و محاسبه خواهد شد:از داوطلب  و سنجش علمی امتیاز مصاحبه علمی -د

 حداكثر امتیاز شاخص ارزیابي ردیف

 4 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سئواالت 1

 4 فرینیوسعت نظر، نوآوری، خالقیت و کارآ 2

 4 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 3

 4 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 4

 4 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 5

 10 )نظر استاد راهنما( های علمی اعضای گروه راستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویت هم 6
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 31 جمع

 بق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و سنجش عمليمرحله بررسي سوابرنامه زماني انجام  -3
 گیرد. کلیه مراحل از جمله ثبت نام، ارسال مدارک و شرکت در مصاحبه به صورت الکترونیکی انجام می -3-1

 .باشد می 30/17 تا صبح 8 از مصاحبه زمان -3-2

 .باشد می دقیقه 15 داوطلب هر مصاحبه برای گرفته نظر در زمان -3-3

 جهت كسب هرگونه اطالعات بیشتر صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید. 

 

 هاي مورد نیاز در انتهاي این اطالعیه قرار داده شده است. شماره تماس جهت كسب اطالعات بیشتر و هر گونه هماهنگي صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.
 .خواهد رسیدمربوطه به اطالع داوطلبان  تحصیالت تکمیلي دانشکده معاونتیا  هاي آموزشي ه گروارسال پیامک( توسط  یات گیرد، مراتب به صورت تلفنی )ی مصاحبه صورچنانچه تغییراتی در تاریخ برگزار -3-4

 الزامی است.ن درج گردیده، در آ Adobe Connectافزار  )الکترونیکی( که نام کاربری و کلمه عبور ورود به نرمکارت دریافت پرداخت هزینه و  -3-5

 

 11011نیمه متمركز سال  «Ph.D» آزمون ورودي دوره دكتري مرحله بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و سنجش عمليبرنامه زماني انجام جدول 

 .باشد مي 31/15 تا صبح 8 از مصاحبه زمان

 .باشد مي هدقیق 11 داوطلب هر مصاحبه براي گرفته نظر در زمان

 

ریزي این  ها و همچنین برنامه در سایر دانشگاه 1011نیمه متمركز سال  «Ph.D» آزمون ورودي دوره دكتريهاي  با توجه به برگزاري مجازي مصاحبه

و  وجه موجه نخواهد بود هاي تعیین شده به هیچ غیب داوطلب در جلسات مصاحبه در تاریخ ،دانشگاه براي برگزاري اكثر جلسات مصاحبه در دو روز متوالي

 وجود نخواهد داشت.به هیچ وجه امکان اختصاص زمان مصاحبه مجدد 

 

 انجام خواهد شد. Adobe connectافزار  بوده از طریق نرمه صورت مجازي و غیرحضوري ب مصاحبه كلیه مراحل

 و تغییر نخواهد كرد. نبودهباشد و این زمان به هیچ وجه به انتخاب و دلخواه داوطلب  بر عهده دانشکده مي (غیرحضوريتعیین تاریخ مصاحبه مجازي ) بسیار مهم:نکته 

داوطلب در تاریخ اعالم شده  عدم شركتلذا  داوطلب در هر دو روز مصاحبه نیست.اختیاري  انتخابي و به منزله امکان حضوربه هیچ وجه به در دو روز اعالم تاریخ مصاح

 .، غیبت محسوب خواهد شدتوسط دانشکده

 دهدانشک کد رشته محل رشته محل 0011در سال  )غیرحضوری( تاریخ برگزاری مصاحبه مجازی

 پیرادامپزشکی 8935 روزانه -ايمني شناسي  0011هفده و هجده خرداد 

 شیمی 6442 روزانه -شيمي فيزيك  -شيمي  0011هفده و هجده خرداد 

 شیمی 6435 روزانه -شيمي الي  -شيمي  0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 
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 شیمی 6829 وزانهر -شيمي تجزيه  -شيمي  0011بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 

 شیمی 6222 نوبت دوم -شيمي تجزيه  -شيمي  0011بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 

 شیمی 6264 روزانه -شيمي معدني  -شيمي  0011هجده و نوزده خرداد 

 شیمی 6282 نوبت دوم -شيمي معدني  -شيمي  0011هجده و نوزده خرداد 

 شیمی 6223 روزانه -كاربردي  شيمي 0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 علوم اقتصادی و اجتماعی 4644 روزانه -توسعه اقتصادي  -علوم اقتصادي  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 علوم اقتصادی و اجتماعی 4654 نوبت دوم -توسعه اقتصادي  -علوم اقتصادي  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 علوم اقتصادی و اجتماعی 4434 روزانه -جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران  -امعه شناسي ج 0011هجده و نوزده خرداد 

 علوم اقتصادی و اجتماعی 4843 نوبت دوم -جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران  -جامعه شناسي  0011هجده و نوزده خرداد 

 صادی و اجتماعیعلوم اقت 4625 روزانه -روان شناسي تربيتي  0011هفده و هجده خرداد 

 علوم اقتصادی و اجتماعی 4594 روزانه -روان شناسي  0011هفده و هجده خرداد 

 علوم اقتصادی و اجتماعی 4522 نوبت دوم -روان شناسي  0011هفده و هجده خرداد 

 علوم اقتصادی و اجتماعی 8824 نوبت دوم -روان شناسي تربيتي  0011هفده و هجده خرداد 

 علوم انسانی 4224 روزانه -زبان وادبيات فارسي  0011خرداد هجده و نوزده 

 علوم انسانی 4452 روزانه -زبان وادبيات عربي  0011هفده و هجده خرداد 

 علوم انسانی 4629 نوبت دوم -زبان وادبيات عربي  0011هفده و هجده خرداد 

 علوم انسانی 4382 روزانه -حقوق خصوصي  0011بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 

 علوم انسانی 8486 روزانه -اموزش زبان انگليسي  0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 

 علوم انسانی 8822 روزانه -زبان شناسي  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 علوم پایه 6954 روزانه -رسوب شناسي  -علوم زمين  0011دوازده خرداد 

 علوم پایه 6952 نوبت دوم -رسوب شناسي  -ين علوم زم 0011دوازده خرداد 

 علوم پایه 6426 روزانه -پترولوژي  -علوم زمين  0011دوازده خرداد 

 علوم پایه 6446 نوبت دوم -پترولوژي  -علوم زمين  0011دوازده خرداد 

 هعلوم پای 6233 روزانه -فيزيولوژي -زيست شناسي گياهي  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 علوم پایه 6642 نوبت دوم -فيزيولوژي -زيست شناسي گياهي  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 
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 علوم پایه 6692 روزانه -سلولي وتكويني -زيست شناسي گياهي  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 علوم پایه 6584 روزانه -اناليز  -رياضي  0011هجده و نوزده خرداد 

 علوم پایه 6348 روزانه -كاربردي  -رياضي  0011ه خرداد هجده و نوزد

 علوم پایه 6352 نوبت دوم -اناليز  -رياضي  0011هجده و نوزده خرداد 

 علوم پایه 9254 روزانه -اپتيك وليزر  -فيزيك  0011هفده و هجده خرداد 

 یهعلوم پا 9464 روزانه -فيزيك ماده چگال  -فيزيك  0011هفده و هجده خرداد 

 علوم ورزشی 4988 روزانه -فيزيولوژي ورزشي  0011هفده و هجده خرداد 

 علوم ورزشی 4962 نوبت دوم -فيزيولوژي ورزشي  0011هفده و هجده خرداد 

 علوم ورزشی 4938 روزانه -اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي  0011هجده و نوزده خرداد 

 فنی و مهندسی 9434 روزانه -قدرت  -سي برق مهند 0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 

 فنی و مهندسی 9899 نوبت دوم -قدرت  -مهندسي برق  0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 

 فنی و مهندسی 9888 روزانه -كنترل  -مهندسي برق  0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 

 فنی و مهندسی 9542 روزانه -طراحي كاربردي  - مهندسي مكانيك 0011بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 

 فنی و مهندسی 9559 نوبت دوم -طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك  0011بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 

 فنی و مهندسی 9388 روزانه -تبديل انرژي  -مهندسي مكانيك  0011بیست و چهار و بیست و پنج خرداد 

 فنی و مهندسی 9339 نوبت دوم -تبديل انرژي  -مهندسي مكانيك  0011ج خرداد بیست و چهار و بیست و پن

 فنی و مهندسی 4688 روزانه -مهندسي كامپيوتر  0011یازده و دوازده خرداد 

 فنی و مهندسی 4664 نوبت دوم -مهندسي كامپيوتر   0011یازده و دوازده خرداد 

 فنی و مهندسی 4638 روزانه -مهندسي كامپيوتر  0011یازده و دوازده خرداد 

 فنی و مهندسی 4946 نوبت دوم -مهندسي كامپيوتر  0011یازده و دوازده خرداد 

 فنی و مهندسی 4983 روزانه -مهندسي متالوژي ومواد  0011یازده و دوازده خرداد 

 مهندسیفنی و  8885 روزانه -طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك  بیست و چهار و بیست و پنج خرداد

 فنی و مهندسی 8883 روزانه -بهينه سازي سيستم ها  -مهندسي صنايع  بیست و دو و بیست و سه خرداد

 فنی و مهندسی 8822 نوبت دوم -بهينه سازي سيستم ها  -مهندسي صنايع  بیست و دو و بیست و سه خرداد

 کشاورزی 4844 روزانه -زي طراحي ماشين هاي كشاور -مهندسي مكانيك بيوسيستم  0011دوازده خرداد 
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 کشاورزی 4893 نوبت دوم -طراحي ماشين هاي كشاورزي  -مهندسي مكانيك بيوسيستم  0011دوازده خرداد 

 کشاورزی 4886 روزانه -فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني  -علوم ومهندسي باغباني  0011هفده و هجده خرداد 

 کشاورزی 4868 روزانه -اصالح وبيوتكنولوژي گياهان باغباني  -م ومهندسي باغباني علو 0011هفده و هجده خرداد 

 کشاورزی 4855 نوبت دوم -فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني  -علوم ومهندسي باغباني  0011هفده و هجده خرداد 

 کشاورزی 4836 نوبت دوم -گياهان باغباني اصالح وبيوتكنولوژي  -علوم ومهندسي باغباني  0011هفده و هجده خرداد 

 کشاورزی 4625 روزانه -شيمي حاصل خيزي خاك وتغذيه گياه  -مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 کشاورزی 4664 روزانه - بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك -مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 کشاورزی 4662 نوبت دوم -شيمي حاصل خيزي خاك وتغذيه گياه  -مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 کشاورزی 4696 روزانه -فيزيك وحفاظت خاك  -مديريت منابع خاك  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 کشاورزی 4689 نوبت دوم -فيزيك وحفاظت خاك  -مديريت منابع خاك  0011ت و سه خرداد بیست و دو و بیس

 کشاورزی 4626 روزانه -تغذيه دام  -علوم دامي  0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 

 کشاورزی 4542 نوبت دوم -تغذيه دام  -علوم دامي  0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 

 کشاورزی 4553 روزانه -منابع اب  -علوم ومهندسي اب  0011داد هجده و نوزده خر

 کشاورزی 4322 روزانه -هواشناسي كشاورزي  -علوم ومهندسي اب  0011هجده و نوزده خرداد 

 کشاورزی 4328 نوبت دوم -هواشناسي كشاورزي  -علوم ومهندسي اب  0011هجده و نوزده خرداد 

 کشاورزی 8269 روزانه -علوم علف هاي هرز  -ولوژي اگروتكن 0011هجده و نوزده خرداد 

 کشاورزی 8265 روزانه -بيوتكنولوژي كشاورزي  0011هجده و نوزده خرداد 

 کشاورزی 8224 روزانه -ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي  -ترويج واموزش كشاورزي پايدار  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 کشاورزی 8264 نوبت دوم -ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي  -ترويج واموزش كشاورزي پايدار  0011خرداد بیست و دو و بیست و سه 

 کشاورزی 8826 روزانه -ژنتيك واصالح دام وطيور  -علوم دامي  0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 

 کشاورزی 8829 نهروزا -تغذيه طيور  -علوم دامي  0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 

 کشاورزی 8824 نوبت دوم -تغذيه طيور  -علوم دامي  0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 

 هنر و معماری 4258 روزانه -فلسفه هنر  0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 

 هنر و معماری 4238 نوبت دوم -فلسفه هنر  0011بیست و سه و بیست و چهار خرداد 

 هنر و معماری 6948 روزانه -دوران تاريخي  -باستان شناسي  0011سیزده خرداد  دوازده و
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 هنر و معماری 6964 روزانه -دوران اسالمي  -باستان شناسي  0011دوازده و سیزده خرداد 

 هنر و معماری 6966 نوبت دوم -دوران تاريخي  -باستان شناسي  0011دوازده و سیزده خرداد 

 هنر و معماری 6992 نوبت دوم -دوران اسالمي  -باستان شناسي  0011رداد دوازده و سیزده خ

 هنر و معماری 8622 روزانه -شهرسازي  0011هفده و هجده خرداد 

 هنر و معماری 8654 نوبت دوم -شهرسازي  0011هفده و هجده خرداد 

 هنر و معماری 8828 روزانه -معماري  0011بیست و دو و بیست و سه خرداد 

 

 مدارک الزم: -0

 زمان ثبت نام از طریقه سامانه ثبت نام بارگزاري )آپلود( نماید.مدارک ذیل توسط داوطلب تهیه و در فایل كلیه الزم است 
 (1فرم شماره )تکمیل شده مشخصات فردی  فرم pdf فایل -4-1

 اسکن صفحه اول شناسنامه jpgفایل  -4-2

 کارت ملی اسکن jpg  فایل -4-3

ثبت نام ، دریافت كارت ورود به جلسه عدم و پرداخت هزینه در صورت عدمپذیرد  كلیه مراحل پرداخت از طریق سامانه ثبت نام انجام مي) ثبت ناماز طریق سامانه  هزار تومان( چهلریال )یک صد و  000/400/1مبلغ  رداختپ -4-4

 .(نداردرا  مصاحبه مجازي شركت در جلسه متقاضي حقداوطلب نهایي نشده و 

نسبت به ثبت نام  phd.basu.ac.ir از طریق پایگاه اینترنتي دانشگاه به نشاني ساعت قبل از روز برگزاري مصاحبه 52تا  81/31/1011بایست از تاریخ  تمامي داوطلبان ميتذكر: 

در صورت انصراف از شركت در مصاحبه، وجه واریزي به هیچ عنوان قابل استرداد  .یندمدارک مورد نیاز اقدام نما به صورت آنالین و ارسال الکترونیکي هزینه ثبت ناماینترنتي، واریز 

 .نخواهد بود

 مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی jpgفایل  -4-5

 .کاردانی را نیز ارائه نمایند مدرک jpgفایل بایست  ناپیوسته می کارشناسی مدرک jpgفایل باشند عالوه بر  التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می دسته از معرفی شدگانی که فارغ آن -1تبصره 

 مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی ارشد. jpgفایل  -4-6

گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در  jpgفایل وند: ش التحصیل می فارغ 31/06/1400ای بوده و حداکثر تا تاریخ  ارشد و یا دکتری حرفه برای متقاضیانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی :1 تبصره

 گواهی مذکور(. jpg)فایل  های تحصیلی دفترچه راهنمای انتخاب رشته 175دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه  35صفحه 

دفترچه  62تا  22صفحات ) جداول هاي امتحاني معرفي مجموعهجدول  -توانند در این كد رشته شركت كنند التحصیالن آن مي هاي مرتبط كه فارغ رشتهبایست )مطابق ستون  داوطلبان ميرشته امتحاني انتخابي : 1تذكر 

 .راهنماي ثبت نام( متناسب با رشته تحصیلي مقطع كارشناسي ارشد آنان باشد

 .(دانشجویانی که دوره کارشناسی آن ها به صورت ناپیوسته بوده است برای )کارنامه نهایی( ریز نمرات دوره کاردانی jpgفایل )و  دوره کارشناسی( نهایی ارنامه)کریز نمرات  jpgفایل  -4-7

 دوره کارشناسی ارشد.)کارنامه نهایی(  ریز نمرات jpgفایل  -4-8

 .باشند صیل در دوره دکتری تمام وقت است و پذیرفته شدگان ملزم به رعایت قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ادامه تحصیل میتح )تعهد حضور تمام وقت(. 2فرم شماره  jpg فایل -4-5

 کلیه موارد مشمول دریافت امتیازپژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و  -علمی مستندات کلیه pdfفایل  -4-10

 پژوهشی، چاپ یا پذیرش شده باشند. -ن با اعتبار علمیتیرالمللی یا مورد تایید وزا بین های دارای نمایه معتبر شود که در ژورنال : تنها به مقاالتی امتیاز داده می1تذکر 
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 از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.( اعالم شده Black Listاند نباید در لیست سیاه ) نشریاتی که مقاالت متقاضی در آنها منتشر شده -2تذکر 

 چاپ، حداکثر دو مورد قابل امتیازدهی است. قطعی برای از مقاالت دارای پذیرش: 3تذکر 

 الزامی است.به آن و مکاتبات مربوط  کامل مقاله ده و متنگواهی پذیرش قطعی )با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ( برای مقاالت چاپ نش pdfیا  jpgفایل : ارائه 4تذکر 

 گیرد. های علمی تخصصی رشته مربوطه، ارائه شده باشد، امتیاز تعلق می های زیر مجموعه وزارتین یا توسط انجمن های معتبر برگزار شده توسط یکی از دانشگاه : تنها به مقاالت کنفرانسی/ همایشی داخلی که در همایش5تذکر 

 گیرد. ارائه شده باشد، امتیاز تعلق میهای معتبر  ه در همایش: تنها به مقاالت کنفرانسی/ همایشی خارجی ک6ذکر ت

 المللی و المپیادهای علمی دانشجویی الزم است گواهی معتبر با امضاء باالترین مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند: برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر بین -4-11

 المللی )خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا( باید تایید دبیرخانه جشنواره را نیز کسب و ارائه نمایند. برگزیدگان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره های علمی معتبر بین 

 های علمی و صنعتی ایران باشد. گواهی ثبت اختراع باید دارای تاییدیه از سازمان پژوهش 

 له نهایی المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را نیز کسب و ارائه نمایند.برگزیدگان مرح

 نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد )ویژه داوطلبان فارغ التحصیل( pdfفایل  -4-12

 پروپوزال )ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد( pdfفایل  -4-13

 گیرد. های زبان انگلیسی که در جدول مربوط به نمره زبان در این اطالعیه درج شده است، امتیاز تعلق می صرفا به آزمون المللی زبان که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد. های ملی و بین هی شرکت در آزمونگوا pdfیا  jpgفایل  -4-14

 های انتخابی مشخص شده است. ای که در آن اولویت شامل کارنامه اولیه که در آن رتبه و تراز داوطلب مشخص شده است و کارنامه که توسط سازمان سنجش منتشر شده است. 1400ل متمرکز سا آزمون دکتری نیمههای  کارنامه كلیه pdfیا  jpgفایل  -4-15

 علمی )دو مورد( نامه توصیه pdfیا  jpgفایل  -4-16

شود توصیه نامه در فرم مخصوص مورد تایید دانشگاه بوعلی  نامه دیگر بایستی توسط یکی از اساتید دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد تکمیل شده باشد. پیشنهاد می باشد. توصیه ارشناسی ارشد الزامی مینامه از استاد راهنمای دوره ک وصیهسال فایل تتذکر: ار

 .( تنظیم شود3فرم شماره سینا )

دسته از افرادی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده  ها و موسسات آموزش عالی بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دانشگاه« آزمایشی -رسمی»و یا « قطعی -رسمی»لمی گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات ع jpgفایل  -4-17

 دفترچه راهنمای انتتخاب رشته باشند. 10یست واجد شرایط مطابق توضیحات صفحه با اند. الزم به تاکید است مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می نموده

 باشند. مندی از این سهمیه را دارا می علمی این دانشگاه امکان بهره نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات تبصره: مربیان دانشگاه آزاد اسالمی تنها با معرفی

 نی بر ادامه تحصیل از طریق سهمیه مربیان به تأیید معاون آموزشی یا معاون اداری و مالی )پشتیبانی( دانشگاه یا موسسه آموزش عالی.نامه قطعی مب : ارائه موافقت1تذکر 

 ، مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه مربیان.4فرم شماره : تکمیل و ارائه 2تذکر 

اشند. این دسته از داوطلبان باید حداقل دارای سه سال ان ثبت نام در آزمون به صورت رسمی در یکی از مؤسسات آموزشی/ پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشتغال به کار داشته ب: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان باید در زم3 تذکر

 ( باشند.4تایید شده در فرم شماره سابقه کار به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت )

ها،  باشند. الزم به توضیح است مطابق ضوابط مربوط، منحصراً مربیان آموزشی رسمی )آزمایشی یا قطعی( دانشگاه ، موظف به ارائه گواهی معتبر در این خصوص میباشند میشدگان برای مصاحبه که متقاضی استفاده از سهمیه مربی  دسته از معرفی آن   :1هتبصر

التدریس،  باشند به عبارت دیگر مدرسان و اعضاء هیأت علمی پیمانی، قراردادی، حق می 1400متمرکز سال  نیمه «Ph.D» در آزمون ورودی دوره دکتری« مربی»، مجاز به استفاده از سهمیه رت علوم، تحقیقات و فنّآوری مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزا

 باشند. مشمول این سهمیه نمیدستیاران آموزشی و ... 

 با ایشان تخصص به خدمت محل گاهدانش نیاز صورت در شهریه این پرداخت و ندباش مي هریهش پرداخت به ملزم غیرروزانه و روزانه هاي دوره كلیه در مربي سهمیه از استفاده با شده پذیرفته متقاضیان: 2تبصره 

 .دباش مي مربي خود برعهده صورت این غیر در و خدمت محل گاهدانش برعهده امنا هیأت مصوبه اسبراس الس نیم و چهار مدت به حداكثر التحصیلي، فارغ از بعد داتهتع انجام امکان و داخلي هاي نام یین آ رعایت
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 آقایاندفترجه راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید، جهت  15و  18صفحات مندرج در « مقررات وظیفه عمومی»عیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی که وض jpgفایل  -4-81

 الزامیست.

یا در صورت قبولی از خدمت وظیفه ترخیص خواهند شد،  خواهند رساندخدمت خود را به اتمام  31/06/1400ذیصالح مبنی بر اینکه حداکثر تا تاریخ : برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی از مراجع 1تبصره 

 الزامیست.
 

 نحوه ثبت نام -1

شود. آدرس سامانه ثبت  انجام مي "1011نیمه متمركز سال  «Ph.D» آزمون ورودي مقطع دكتري سامانه ثبت نام مرحله بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و سنجش عملي "ثبت نام از طریق 

 باشد. مي ،/http://phd.basu.ac.irنام 

از  ،ثبت نامپیش از تایید هر مرحله از  لذا ندارد فرآیند ثبت نام الکترونیکي امکان هیچگونه اصالحي وجود فلمراحل مخت گرامي از آنجایي كه درداوطلب 

 حاصل نمایید. ارک اطمیناندقیق مد (آپلود) ارسال
 

 (را با دقت مطالعه فرمایید. 1011سال آزمون ورودي دوره دكتري  2و  1)ضمن مطالعه نکات ذیل، دفترچه شماره  نکات مهم -6

وان مثال داوطلبی بر عن. به (تیک زده باشندباشند )آن کد رشته/محل را انتخاب کرده  دانشگاه بوعلی سیناشرکت در مصاحبه در سامانه ثبت نام  باشند که در زمان ثبت نام الکترونیکی هایی می داوطلبان صرفا مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه کد رشته/محل 6-1

ام الکترونیکی در سامانه ثبت نام دانشگاه بوعلی سینا در زمان ثبت ناما اعالم شده است. زبان و ادبیات فارسی شبانه رشته کد هم فارسی روزانه و ادبیات زبان ورشته کد  مصاحبه شرکت در مجاز به (کارنامه مربوطه) اساس اعالم نتایج سازمان سنجش آموزش کشور

ه از ایشان به عمل نخواهد شبانفارسی ادبیات زبان وه شترکد ای در  به هیچ وجه مصاحبهباشد و  می فارسی روزانهادبیات زبان وجلسه مصاحبه این داوطلب صرفا مجاز به شرکت در  (زند تیک میکند ) را انتخاب می فارسی روزانهادبیات زبان وفقط کد رشته/محل 

 اعالم نخواهد شد.برای ایشان  هشبانفارسی ادبیات زبان ورشته  کد ای برای آمد و نمره

به عبارت  .علمی الزم را مطابق کارنامه کسب کرده باشند مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی اقدام نمایند که کدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمرهشرکت در توانند نسبت به  میاً داوطلبانی منحصر -6-2

 .صصی برای وی میسر نخواهد بوددر زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن کدرشته محل در فرم انتخاب رشته اینترنتی ننموده باشد، امکان شرکت در مراحل ارزیابی تخدیگر اگر داوطلبی حدنصاب کدرشته محلی را کسب نموده ولی 

مدرکی را که نشانگر این  فایلوطلب در تقاضانامه در این کارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان در صورت معرفی جهت مصاحبه، های اعالم شده توسط دا ، براساس معدلصادر شده از طرف سازمان سنجش آموزش کشور کارنامه های درج شده در  معدل

 معدل باشد، به همراه سایر مدارک به موسسه یا دانشگاه مربوطه در مرحله ارزیابی تخصصی ارائه نمایند. 

حقایقی را عمدا یا سهوا کتمان نموده باشد ، در هر مرحله )ثبت نام ،  معرفی برای مصاحبه هر زمان مشخص شود که در اعالم هر یک از موارد ذیل )سهمیه ، معدل ، نام موسسه فارغ التحصیلی ، رشته تحصیلی، ...( تذکر خیلی مهم: داوطلبان دارای کد رشته محل

 .ال بعد محروم خواهد شد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب می گرددپذیرفته شدن ، حین تحصیل و ... ( که باشد ، از این آزمون و آزمون س

 ارائه نمایند نامی به همراه سایر مدارک ثبتنماید  میرا تایید  آزمون اصل مدرکی که معدل مندرج در کارنامه اد جهت ارزیابی تخصصی، الزم استمراجعه افر هنگامکه در  شود مجدداً یادآوری می. 

 .اند، صورت خواهد گرفت هایی که برای مصاحبه معرفی شده محل و نمرات مراحل مختلف ارزیابی، در هر کدرشته محل و با توجه به اولویت کدرشته محل براساس نمره کل نهایی حاصل از نمره علمی آزمون متمرکز ی داوطلبان در هر کدرشتهزینش نهایگ -6-3

نیمه متمرکز سال  (Ph.D) آزمون ورودی دکتری شدگان نهایي دوره روزانه پذیرفته دسته از داوطلبانی که در مرحله ارزیابی تخصصی شرکت و در ردیف آنش آموزش کشور سازمان سنج 28/02/1400بر اساس اطالعیه مورخ  -6-4

 .نخواهند بود 1011نام و شركت در آزمون دكتري سال  مجاز به ثبتقرار گیرند،  1400

 .است الزامی 1400 سال دکتری متمرکز نیمه آزمون ( 2( و )1) شماره دفترچه رد اعالمی شرایط تمامی احراز -6-5

 های سازمان سنجش آموزش کشور، برای داوطلبان الزامی است اقدامات الزم در خصوص بررسی صالحیت عمومی بر اساس اطالعیه -6-6

جلسه بررسی ارزیابی آموزشی،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی برای هر داوطلب صرفا یک بار و  .به منزله انصراف از پذیرش در آن رشته محل می باشدی غیر حضورمصاحبه  عدم شرکت درو یا و ثبت نام و ارسال مدارک عدم اقدام  -6-7

 .باشد حل میبه منزله انصراف از پذیرش در آن رشته مشود و عدم شرکت داوطلبان در تاریخ تعیین شده،  برگزار می به صورت غیرحضوری



 11از      11

 .داقدام نمایند که کدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمی الزم را مطابق کارنامه کسب کرده باشنشرکت در مصاحبه توانند نسبت به  منحصراً متقاضیانی می -6-8

های مربوطه نسبت  دانشگاهباشند، الزم است مطابق با اطالعیه  های انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی الزم می متقاضیانی که براساس کارنامه منتشره در درگاه این سازمان در کدرشته محلسازمان سنجش آموزش کشور  28/02/1400بر اساس اطالعیه مورخ  -6-5

 .انجام مراحل مختلف مصاحبه اقدام نمایندبه 

 گام ثبت نام ارائه نمایند.نهادهای دولتی در صورت قبولی در آزمون و قبل از ثبت نام، می بایست موافقت کتبی محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و به هن شاغالن خدمت در وزارتخانه ها، سازمان ها و -6-10

 دمت خود اخذ و به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.تبصره: شاغالن و متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش باید مجوز مربوطه را از سازمان آموزش و پرورش استان محل خ

 

 1011متمركز سال  نیمه «Ph.D» مرحله بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و سنجش عملي آزمون ورودي مقطع دكتريدر خصوص برگزاري غیرحضوري  نکات مهم -5

آزمون  مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملیداوطلبان، ممتحنین و کادر اجرایی،  سالمت جلوگیری از انتشار بیماری و حفظ منظور و به ،COVID-19 یماریبایجاد شده بر اثر پاندمی کرونا و شیوع  شرایط به توجه با

 شیوه غیرحضوری برگزار خواهد شد. به 1400متمرکز سال  نیمه «Ph.D» ورودی مقطع دکتری

 بت نام در مصاحبه الکترونیکيمراحل ث

پس از ثبت  را انجام دهندمراجعه نموده و با وارد کردن کد کاریری )شماره پرورنده( و رمز عبور)شماره داوطلبی( فرایند ثبت نام و بارگذاری مدارک  (phd.basu.ac.ir)بایست به سامانه ثبت نام  معرفی شدگان مرحله اول، برای شرکت در مرحله دوم، می

 کنند. آزمون که حاوی کد کاربری و رمز ورود داوطلب به سامانه مصاحبه است را دریافت می الکترونیکی آپلود تمامی مدارک و مستندات را در این سامانه، داوطلبان کارت و ام و واریز هزینهن

دانشکده مربوطه تماس توانند به تفکیک رشته و دانشکده با کارشناسان  داوطلب ارسال خواهد شد. در صورت هرگونه سوال داوطلبان میهمراه تلفن به شماره  ساعت قبل از مصاحبه 24به همراه لینک اتاق جلسه حداکثر  داوطلب هر به ساعت مصاحبهختصاص ا

 های ضروری در انتهای این اطالعیه درج خواهد شد. شماره تماسحاصل نمایند. 

 سامانه مورد استفاده براي مصاحبه

نصب موفقیت آمیز افزار مذکور را در کامپیوتر، لپ تاپ و تلفن همراه خود نصب نموده و از  شود، نرم لذا توصیه می اختصاصی دانشگاه برای مصاحبه استفاده خواهد شد.  Adobe Connectداوطلبان، از سامانه  تسازی و کاهش مشکال واختبه منظور یکن -

 آن اطمینان حاصل نمایید.

 دكتري مصاحبه روش

 خواهد بود. تصویری -غیرحضوری و به صورت صوتی 1400سال دکتری  دوره حبهمصا -

 است. اعتبار فاقد مصاحبه داوطلب، سوی از تصویر ارایه و دوربین وجود است. بدون الزامی داوطلب سوی از تصویر ارایه -

 ه، غیبت در جلسه مصاحبه ثبت خواهد شد.بدیهی است در صورت عدم امکان مصاحبه صوتی و تصویری از سوی داوطلب در وقت مشخص شد -

 کنترل خواهد شد. مصاحبه طی دوربین از دریافتی تصویر با مطابقت عکس و مدارک داوطلبان

در زمان تحصیل زمان ثبت نام و حتی در  ،له از فرآیند مصاحبه و حتی در صورت پذیرشهر مرحقرار خواهد گرفت. در  مجدد مصاحبه ضبط و مورد بررسیل خواهد شد. جلسات های مقتضی کنتر احراز هویت داوطلبان در ابتدای جلسه مصاحبه با روش -

 گردد. لغو و جهت اقدامات قانونی به مراجع ذیصالح معرفی می داوطلب مشخص شود اطالعات ارایه شده غیرواقعی بوده است، قبولی 

 واهد رسید.خ ها و دانشجویان ایجاد شده ا خواهد بود و این موضوع به صورت مقتضی به اطالع دانشکده احتمالی پاسخگوی مشکالت Adobe Connectسامانه تیم پشتیبانی 

 های کلی برای داوطلبان توصیه

 عزیز بایستی تمهیدات الزم از جمله موارد ذیل را فراهم نمایند. این دانشگاه داوطلبان 1400ری سال قبل از شرکت در مرحله مصاحبه علمی و سنجش علمی آزمون ورودی دوره دکت

 گردد(. می توصیه تاپ لپ از باشند )استفاده داشته اختیار در هوشمند همراه تلفن یا دوربین و بلندگو میکروفن، به تاپ مجهز ترجیحا یک کامپیوتر یا لپ زعزی داوطلبین -

 شود(. می توصیه دیتا اینترنت از استفاده اینترنتی ارتباطات از برخی در آپلود سرعت بودن پایین به توجه باشند )با داشته پرسرعت اینترنت اتصال داوطلبین -

 عنوان به. نمایند فراهم اینترنت را به اتصال برای پشتیبان راهکار امکان صورت در اینترنت، قطعی احتمال به توجه با همچنین. نمایند حاصل اطمینان اینترنت به دسترسی از و گرفته نظر در پاسخگویی برای آرامی مکان عزیز داوطلبین تمرکز، ایجاد برای -

 باشند. داشته همراه به سفید کاغذ چندین و نوشتاری وسایل حال عین در. شود تهیه مصاحبه زمان بر منطبق دیگر اپراتور یک از ساعته دو اینترنت بسته یک مثال
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 سواالتی داوطلب مقاالت یا پایان نامه از کمیته مصاحبه کننده گر اعضایا تا باشد داوطلب دسترس در کنند نیز می استفاده مصاحبه انجام داوطلب برای که کامپیوتری در پوشه یک در در سامانه ثبت نام، داوطلبین توسط شده بارگذاری مدارک کلیه -

 باشد. داشته وجود Adobe Connectنرم افزار  طریق از درخواستی مدارک اشتراک گذاری امکان باشند داشته

های آموزشی  شود، داوطلبان گرامی فیلم نمایند. همچنین توصیه می نصب/ http://elearning.basu.ac.irآدرس  به بوعلی سینا دانشگاه الکترونیکی و های کاربردی مرکز آموزش وبسایت از را Adobe Connectنرم افزار  عزیز داوطلبین -

 مربوطه را از وبسایت مذکور مشاهده نمایند.

 
ها را از طریق سایت دانشگاه بوعلي سینا به  هاخبار و اطالعی كنند واز هرگونه مراجعه حضوري به دانشگاه جدا خودداري گردد،  به داوطلبان توصیه اكید مي -

 نمایند.روزانه دنبال  basu.ac.irآدرس 

 
 جهت كسب اطالعات بیشتر و هر گونه هماهنگي صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.

 
 ها: اسامي و شماره تماس معاونین تحصیالت تکمیلي دانشکده

 شماره تماس نام و نام خانوادگي دانشکده ردیف

 08134225050 الموتی پژوهیمحمدرضا آقای دکتر  پیرادامپزشکی 1

 08138251265 پور لطیف  قای دکتر یداله هنریآ علوم اقتصادی و اجتماعی 2

 08138282807 پور آقای دکتر صادق خزل شیمی 3

 08138252620 دهکردی خانم دکتر میترا رئیسی علوم انسانی 4

 08138380612 آقای دکتر رحیم محمودوند علوم پایه 5

 08138380643 پرست خانم دکتر معصومه مجیدی علوم ورزشی 6

 08138251178 رودبالی آقای دکتر یوسف مظاهری دسیفنی و مهن 7

 08134425400 آقای دکتر حامد نوذری کشاورزی 8

 08134225050 مشاور آقای دکتر مهرداد کریمی هنر معماری 5

 

 :ها اسامي و شماره تماس كارشناسان تحصیالت تکمیلي دانشکده

 تماس شماره نام و نام خانوادگي دانشکده ردیف

 08134226062 خانم فهیمه مرادی پزشکیپیرادام 1

 (304) 08138251265 متقی اکبری آقای مصطفی علوم اقتصادی و اجتماعی 2

 (214)داخلی  08138381605 موزون باغی قره مهری خانم شیمی 3
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 08138282807 آقای جواد چهاردولی

 (286)داخلی  08138381605

 علوم انسانی 4

 محمدی آقای محمدرضا گل

 کرم اسدیخانم ا

 خانم معصومه ساکی

08138252620 

 08138380612 معمری خانم فاطمه علوم پایه 5

 (258)داخلی  08138381423 نوروزی سعیدآقای  علوم ورزشی 6

 فنی و مهندسی 38381423

 زاده آقای محمد شکوهی

 

 حسینی السادات فاطمهخانم 

 

 خانم لیال زنگه

 مستقیم08138251178

 08138252505(365داخلی)و

 مستقیم08138251178

 08138252505(363داخلی)و

 مستقیم08138251178

 08138252505(363داخلی)و

 کشاورزی 8
 بهادری خانم لیال

 غالمی آقای محمدجعفر

08134425401-08134425401 (227) 

08134425401-08134425401 (215) 

 (288)داخلی  08134210772 شایسته نورمحمدی خانم زهرا هنر معماری 5

 

 Adobe Connectسامانه اسامي و شماره تماس پشتیبانان 
 شماره همراه نام و نام خانوادگي دانشکده ردیف

 08134226062 فهیمه مرادی خانم پیرادامپزشکی 1

 283داخلی 08138381264 آقای مهدی پورعبداللهی علوم اقتصادی و اجتماعی 2

 286داخلی  08138381530 لفضل موسیونداآقای ابو شیمی 3

 286داخلی  08138252617 زاده  رامین عبداهللآقای  علوم انسانی 0

 08138252614-17 آقای مرتضی منصور علوم پایه 1

 08138381423 آقای هادی ورمزیار علوم ورزشی 6

 08138252505 بهرامیان خانم فنی و مهندسی 5

 240داخلی  08134425401 آقای مجتبی مهری کشاورزی 8

 08134210622 طاهره ساروی خانم هنر معماری 2
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 ها: هاي آموزشي دانشکده اسامي و شماره تماس مدیران گروه

 شماره همراه نام و نام خانوادگي گروه آموزشي دانشکده ردیف

 (278 داخلی)08134220555 محمودی پژمان دکتر پاتوبیولوژی پیرادامپزشکی 1

2 

 علوم اقتصادی و اجتماعی

 (262 داخلی)08138381264 سرشت داود جعفریدکتر  داقتصا

 (300 داخلی)08138381264 حسین محققیدکتر  شناسی روان 3

 (233 داخلی)08138381264 ای محمدتقی سبزهدکتر  علوم اجتماعی 0

1 

 شیمی

 (222 داخلی)08138381605 دکتر داود حبیبیی شیمی آلی

 (304 داخلی)08138381605 دکتر مهدی هاشمی شیمی تجزیه 6

 (252 داخلی)08138381605 حسین ایلوخانیدکتر  شیمی فیزیک 5

 (231 داخلی)08138381605 زاده دکتر صادق صالح شیمی معدنی 8

 (251 داخلی)08138381605 دکتر جواد صاین شیمی کاربردی 2

11 

 علوم انسانی

 (325خلی )دا 08138252614-16 حمد طاهریدکتر م زبان و ادبیات فارسی

 (416)داخلی  08138252614-16 دکتر فردین مرادخانی حقوق 11

 (235)داخلی  08138252614-16 دکتر مصطفی حسینی زبان انگلیسی 12

 (237)داخلی  08138252614-16 مهند دکتر محمد راسخ زباشناسی 13

 (325)داخلی  08138252614-16 الدین عبدی دکتر صالح زبان و ادبیات عربی 10

11 

 علوم پایه

 08138381460 پور آقای دکتر رضا علی شناسی زمین

 08138381058 خانم دکتر رویا کرمیان شناسی زیست 16

 08138381470 پور رحمان مهرابی احمد دکترآقای  فیزیک 15

 08138380587 عصاری پوریا دکترآقای  ریاضی 18

 (216 داخلی)08138380643 پرست مجیدی معصومه دکترخانم  علوم ورزشی علوم ورزشی 12

21 

 فنی و مهندسی

 خانم دکتر زهرا سهرابی مهندسی برق
 (266داخلی)08138252505

 بابایی الهامخانم 

 دکتر محسن گودرزیآقای  مهندسی مکانیک 21
 (356داخلی)08138252505

 اسماعیلی هالهخانم 

 دکترحمیدرضا دزفولیانآقای  مهندسی صنایع 22
 (407داخلی)08138252505

 نجفی شهپر آرزوخانم 

 حاتم عبدلیدکتر آقای  مهندسی کامپیوتر 23
 (445داخلی)08138252505

 (445داخلی)08138252505



 11از      11

 (302داخلی)08138252505

 احمدآقای  -بهرامیان فاطمهخانم 

 مددی

 رنجبران نسرینخانم 

 دکتر حسن علم خواهآقای  مهندسی مواد 20
 (417یداخل)08138252505

 موالیی راضیهخانم 

21 

 کشاورزی

  08134425401-3 آقای دکتر گودرز احمدوند زراعت و اصالح نباتات

  08134425401-3 آقای دکتر گودرز احمدوند بیوتکنولوژی 26

 (301)داخلی  08134425401-3 دکتر مجتبی جابری معز مهندسی بیوسیستم 25

 (323)داخلی  08134425401-3 اعظمی دکتر موسی ترویج و آموزش کشاورزی 28

 (423)داخلی  08134425401-3 دکتر مجید حیدری علوم و مهندسی آب 22

 (400)داخلی  08134425401-3 دکتر حسین بیات علوم خاک 31

 (426)داخلی  08134425401-3 دکتر داریوش علی پور علوم دامی 31

 (325)داخلی  08134425401-3 احمد ارشادیدکتر  علوم باغبانی 32

 (224)داخلی  08134425401-3 دکتر ابراهیم احمدی گیاه پزشکی 33

30 

 هنر معماری

 (256)داخلی  08134225050 بیننده علی دکتر شناسی باستان

 (326)داخلی  08134235574 عراقچیان محمدرضا دکتر معماری 31

 (273)داخلی  08134235574 سجادزاده حسن دکتر شهرسازی 36

 (318)داخلی  08134225050 عشری دکتر نفیسه اثنیخانم  (رشته فلسفه هنر)گرافیک  35

 

 


