دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
مدیریت تحصیالت تکمیلی

اطالعيه دانشگاه شمال در خصوص مرحله دوم آزمون دوره دكتري تخصصي 6931
در مرحله تکميل ظرفيت (مدارک الزم جهت حضور در مصاحبه)
کلیه داوطلبان معرفیشده جهت حضور در مصاحبه میبایست تصویر (اسکن) مدارکی که در ذیل ذکر میگردد را حداکثر تا تاریخ
 1931/80/42از طریق پست الکترونیکی  gradoffice.shomal@gmail.comبه دفتر تحصیالت تکمیلی ارسال نمایند .الزم
به ذکر است ارائه اصل مدارک فردی و مستندات آموزشی و پژوهشی توسط داوطلبین در روز مصاحبه جهت پذیرش الزامی است.
تذكرات مهم:
الف) الزم است داوطلبان واجد کلیه شرایط و ضوابط و توضیحات مذکور در دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال 1931
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 مطابق ضوابط با وی رفتار شده و در صورت قبولی در هر مرحله ای از تحصیل که باشد به تحصیل
وی خاتمه داده می شود.
ب) پذیرفتهشدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت 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 تمام وقت یا مأموریت تحصیلی را ارائه نمایند.
د) مدارک مربوط به استفاده از سهمیه مربیان برای متقاضیان واجد شرایط شرکت در مصاحبه الزامی است (حکم کارگزینی).

صفحه 1

تاریخ مصاحبه یکی از تاریخهای جدول ذیل میباشد.
جدول شماره  -1تاریخ مصاحبه
نام رشته محل

کد رشته
محل

تاریخ مصاحبه

مهندسی عمران -حمل و نقل

9423

دوشنبه 1931/3/1

مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در
سازمانها و رویدادهای ورزشی

1949

چهارشنبه 1931/3/1

مدارک مورد نياز
 -1فرم شماره 1شیوهنامه اجرایی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز (بررسی سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمیی)
دوره تحصیلی دکتری شیوه آموزشی-پژوهشی که فایل  wordآن در همین اطالعیه پیوست شده ،پی از تکمییل و تبیدیل بیه
فایل  pdfبه آدرس پست الکترونیکی  gradoffice.shomal@gmail.comارسال شود.
 -4کارت ملی 188 .کیلوبایت JPG
 -9شناسنامه 188 .کیلوبایت JPG
 -2کارت پایان خدمت ( مخصوص داوطلبین پسر ) 188 .کیلوبایت JPG
 -5مدرک دوره کارشناسی و کاردانی بهمراه ریز نمرات.
 -1مدرک کارشناسی ارشد بهمراه ریز نمرات.
 – 4داوطلبانی که به هر دلیل قادر به ارائه اصل مدارک تحصیلی در روز مصاحبه نمیباشند فرم پیوسیتی ایین اطالعییه (نمونیه
گواهی فراغت از تحصیل) را تکمیل بفرمایند.
 -0دانشجویان سال آخر دورههای کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفهای میبایست فرم پیوست شیماره  4منیدرج در صیفحه 31
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دوره دکتری سال  1931که در این اطالعیه نیز گنجانده شده است را تکمیل نمایند.
 -3مدارک تأییدشده جهت استفاده از سهمیه رزمندگان از ارگانهای ذیربط و اصل حکم کارگزینی برای داوطلبیان حیائز شیرایط
سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 -18تصویر فیش واریزی به مبلغ ( 1888888یك میلیون) ریال به حساب جام شماره  018291/14نیزد بانیك ملیت بیه نیام
دانشگاه شمال بابت انجام مرحله دوم آزمون دکتری سال ( 1931مصاحبه تخصصی).
 -11مقاالت علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی ) چاپشده یا پذیرفتهشده.
 -14مقاالت علمی-ترویجی چاپشده یا پذیرفتهشده.
 -19مقاالت ارائهشده در کنفران های (داخلی یا خارجی) چاپشده یا پذیرفتهشده.
 -12سوابق پژوهشی (طرح های ملی و تحقیقاتی)  ،کسب رتبه در جشنواره ها در مسابقات علمی معتبر ،گیواهی ثبیت اختیراع،
تألیف یا ترجمه کتاب.

صفحه 4

 -15مدرک زبان TOFEL ، IBT، IELTS، MSRT(MCHE) ،Tolimo
 -11گواهی سابقه تدری در دانشگاهها.
 -14احکام برگزیدگی در المپیادها و جشنواره های علمی.

تذكر مهم  :فايلهاي ارسالي حتما بايد بصورت جدول ذيل نامگذاري گردد ،در غير اينصورت بررسي نميگرردد اير
فايلها و فرم شماره 6شيوهنامه اجرايي مرحله دوم آزمون نيمه متمركز كه تکميل شده است را در يک پوشه ذخيره
نماييد نام پوشه به انگليسي ،نام خانوادگي شما باشد در نهايت اي پوشه را فشرده ( )zipكرده و فايل zipشرده را
به آدرس  gradoffice.shomal@gmail.comارسال نماييد عنوان ايميل" ،مدارک مصاحبه دكتري" باشد ارائه
اصل مدارک در روز مصاحبه الزامي ميباشد
آدرس دانشگاه  :آمل-کیلومتر  5جاده هراز ،ابتدای جاده امامزاده عبدا ،...طرح پیردی ،ص.پ ،491.دفتیر تحصییالت تکمیلیی -
تلفن )811 (22489458
جدول شماره  -4نحوه نامگذاری فایلهای مربوطه
نام فایل ارسالی

محتویات

نام فایل ارسالی

فایل شماره 1

نامه پذیرش یا صفحه اول مقاله چاپ شده (مقاالت علمی
پژوهشی ،ترویجی و کنفرانسهای داخلی یا خارجی) 488.
کیلوبایت JPG

فایل شماره 4

مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی
ارشد ،ریزنمرات و صورتجلسه دفاع از
پایان نامه 488.کیلوبایت JPG

فایل شماره 4

گواهی ثبت اختراعات مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی
و صنعتی ایران 488 .کیلوبایت JPG

فایل شماره 0

گواهی تدری دروس در
دانشگاهها 488.کیلوبایت JPG

فایل شماره 9

گواهی برگزیدگی در جشنواره ها و المپیادهای علمی
معتبر 488.کیلوبایت JPG

فایل شماره 3

مدرک زبان 488.کیلوبایت JPG

فایل شماره 2

احکام قهرمانی ،داوری و مربیگری ورزشی (ویژه داوطلبان
مدیریت ورزشی 488 .کیلوبایت JPG

فایل شماره 18

توصیه نامه از اساتید راهنمای دوره
کارشناسی ارشد

فایل شماره 5

تصویر جلد کتب تألیف یا ترجمه که نام نویسندگان و
نویسنده مسئول مترجمان و مترجم مسئول آن مشخص
شده باشد 488 .کیلوبایت JPG

فایل شماره 11

فایل شماره 1

مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی و ریز نمرات488.
کیلوبایت JPG

فایل شماره 14

صفحه 9

محتویات

تصویر فیش واریزی 488 .کیلوبایت
JPG
سایر مدارک

دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
نمونه گواهي فراغت از تحصيل براي داوطلبيني كه به هر دليل قادر به ارائه اصل مدرک تحصيلي در روز مصاحبه
نميباشند
(ويژه مرحله دوم تکميل ظرفيت آزمون دكتري سال )6931

به :دانشگاه شمال
از :دانشگاه/مؤسسه آموزش 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 آموزش عالی فارغالتحصیل شده است .ضمناً معدل کل نامبرده به عدد  .........................به حروف .........................
میباشد.
محل مهر و امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی

تذکرات مهم:
 -1الزم است داوطلبان در صورت نداشتن اصل مدرک فراغت از تحصیل (با ذکر معدل) برای هر یك از مقاطع تحصیلی ،فرم
حاضر را پ از تأیید توسط دانشگاه محل تحصیل در روز مصاحبه ارائه نمایند.
 -4در 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 سنجش وجود دارد ،از ادامه تحصیل دانشجو ممانعت به عمل خواهد آمد.

صفحه 2

صفحه 5

دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
مدیریت تحصیالت تکمیلی
فرم شماره 1
اظهارنامه سوابق آموزشي ،پژوهشي و فناوري داوطلبان معرفيشده براي انجام مرحله دوم آزمون نيمه متمركز
دكتري ( )Ph.D.در مرحله تکميل ظرفيت
(مصوب جلسه  50مورخ  1931/89/81شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه شمال)

مشخصات فردی داوطلب
نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

سال تولد:

وضعیت اشتغال:

تلفن تماس:

وضعیت تأهل:

شماره داوطلب:

نشانی محل سکونت:

شماره پرونده:

آدرس پست الکترونیکی:

صفحه 1

 -6سوابق پژوهشي و فناوري
 -1-1مقاالت چاپشده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفران ها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی

عنوان مقاله

چاپشده
عناوین مقاالت
علمی -پژوهشی
داخلی
پذیرفتهشده

چاپشده
عناوین مقاالت
علمی -پژوهشی
خارجی
پذیرفتهشده

چاپشده
عناوین مقاالت
علمی -ترویجی
پذیرفتهشده

صفحه 4

عنوان مجله و
سال انتشار

نام نویسندگان
(نویسنده مسئول
مقاله را با عالمت *
مشخص فرمایید)

ادامه جدول بند 1-1
عنوان کنفران
و سال ارائه

عنوان مقاله

عناوین مقاالت
ارائهشده در
کنفران های
داخلی

عناوین مقاالت
ارائهشده در
کنفران های
خارجی

نام نویسندگان
(نویسنده مسئول
مقاله را با عالمت *
مشخص فرمایید)

چاپشده

پذیرفتهشده

چاپشده

پذیرفتهشده

 -4-1اختراع ثبتشده مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
ردیف

محل ثبت

نام اختراع

1
4
9
2

صفحه 0

تاریخ ثبت

 -9-1جشنوارههای علمی معتبر
عنوان جشنواره

ردیف

تاریخ برگزاری

نهاد برگزارکننده

1
4
9
2

 -2-1کتب (تألیف یا ترجمه)
عنوان کتاب

سال
انتشار

تعداد
صفحات

نام نویسندگان به ترتیب ذکرشده روی جلد

تألیف

ترجمه

 -5-1امتیاز پایاننامه
 -1-5-1دوره کارشناسی
عنوان پروژه یا پایاننامه

نام استاد راهنما

صفحه 3

امتیاز
قابل قبول

خوب

بسیار خوب

عالی

نمره

 -1-5-1دوره کارشناسی ارشد
عنوان پایاننامه

امتیاز

نام استاد راهنما

قابل قبول

خوب

عالی

بسیار خوب

نمره

 -2سوابق آموزشي
 -1-4اطالعات دورههای تحصیلی کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی

رشته -گرایش

معدل کل

نام دانشگاه

تاریخ خاتمه

تاریخ شروع

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

 -4-4برگزیدگان جشنواره ،مسابقات بینالمللی و المپیادهای معتبر
نام مسابقه ،المپیاد یا جشنواره

ردیف

سال برگزیدهشدن

رتبه

1
4
9

 -9-4مدرک زبان
نام آزمون

نمره اخذشده

نام و نام خانوادگی داوطلب:

سال آزمون

تاریخ:

صفحه 18

توضیحات

امضاء:

لطفاً به سؤاالت ذيل بطور مختصر و واضح پاسخ دهيد
 -1نام نرمافزارهای تخصصی کامپیوتری (مانند  MATLAB ،LISRELو  )...را که به آن تسلط دارید ذکر نمایید.
 -4هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تأمین خواهد شد؟
 -9آیا بورس تحصیلی دریافت کردهاید؟ از نظر مؤسسه مربوطه ،ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟
 -2در صورت نیاز ،میزان همکاری شما در دانشکده در زمینههایی مانند حل تمرین دروس ،تهیه دستور کار آزمایشگاههای
آموزشی ،همکاری اجرایی در آزمایشگاههای آموزشی یا پژوهشی و  ...به چه میزان خواهد بود؟

 -5چه ویژگیهایی (علمی /عمومی /اخالقی) در خود میبینید که در این پرسشنامه سؤال نشده است و فکر میکنید که می-
تواند در انتخاب شما تأثیر داشته باشد؟
 -1سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید:
ردیف

استاد راهنمای مورد عالقه

موضوع تخصصی مورد عالقه

1
4
9

 -4با چاپ چند مقاله علمی در طول دوره دکتری ،کار خود را مطلوب ارزیابی میکنید؟
مقاله کنفران

بینالمللی.............. :

مقاله علمی -پژوهشی............. :
تاریخ:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

صفحه 11

امضاء:

