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 1991سال  « .Ph.D»دكتری متمركز  آزمون نیمه مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوریدر خصوص مرحله  دانشگاه بوعلي سینااطالعیه 

 .فرماییدمطالعه  طور كاملو به  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 بری فرصتبا توجه به گسترش روز افزون تحصیالت تکمیلی در کشور، در نظر گرفتن اصل برا

ند پذیرش دانشجوی دکتری به منظور نامه اجرایی حاضر برای تعیین رو نامه، شیوه نامه اجرایی آیین 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 

 سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور 

 دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا 

 دانشگاه بوعلی سینا شورا: شورای 

 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 ناسیداوطلب: متقاضی پذیرش در دوره دکتری که دارای مدرک تحصیلی کارش 

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

  مدارک ارایه شده باشد. امتیاز سوابق آموزشی داوطلب براساس  داوطلب می 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

 باشد. ی به سئواالت می: امتیاز مصاحبه شامل امتیاز بخش مصاحبه حضوری کار گروه برگزار کننده مصاحبه با داوطلب و قدرت پاسخ گویمصاحبه علمی و سنجش علمی 

 شود. های مورد پذیرش و شرایط پذیرش از طریق وب گاه دانشگاه انجام می رسانی رشته اطالع رساني: اطالع -2
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رش آموزش عالی وزارت که در نامه ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه و ظرفیت تایید شده از طرف دفتر گست 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

 طلب در مرحله دوم شرکت نمایند.اوتوانند به عنوان د تنها افراد شرکت کننده در مرحله اول )آزمون سازمان سنجش( که حد نصاب اعالم شده توسط دانشگاه را کسب کرده باشند می -الف

 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

 ریال )هشتاد هزار تومان( به عنوان هزینه ثبت نام مرحله دوم در دانشگاه تعیین شده است. 000/000(  مبلغ 12/12/1334کمیسیون هیات امنای دانشگاه )تاریخ هزینه ثبت نام: براساس مصوبه  -ج

 الکترونیکی انجام خواهد شد. ثبت نام و درخواست شرکت در مرحله دوم از طریق سامانه -د

 مرحله دوم برگزار خواهد شد. های پیشنهادی سازمان سنجش براساس تاریخ زمان برگزاری 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

 . حضور و امتیاز دهی عضو هیات علمی پذیرنده دانشجو )استاد راهنمای آینده( در تمامی مراحل آزمون مرحله دوم ضروری است.شوند 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. امتیاز را شامل می 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 های 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

 - 1 تحصیلی رشته با مرتبط کتاب ترجمه یا تالیف 4

 کننده مصاحبه یتهکم 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 0
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  22 جمع

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

  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  تیاز مجموع ردیفارشد پیوسته ام برای داوطلبان دوره کارشناسی 

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

 ( براساس جدول زیر انجام خواهد شد.جدول باال 0نحوه محاسبه امتیاز مدرک زبان )ردیف 
MSRT 

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

TOEFL (PBT)+ 

TOLIMO 
 امتیاز تخصیصي

100-35 3-5/7 120-113 300-263 600-625 
2 

30 7 100 250 600 

05 5/6 31-30 232 575 57/1 

00 6 00-73 213 550 7/1 

75 5/5 70-63 136 525 27/1 

70 5 60-56 173 500 1 

65 5/4 50-43 152 475 57/2 

55 4 40-33 133 450 7/2 

45 5/3 30-23 113 425 27/2 

 

 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 ت و کارآفرینیوسعت نظر، نوآوری، خالقی 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

 92 جمع

 

 

 

 

 



 9از      4

 ه مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي )مرحله ارزیابي تخصصي(برنامه زماني انجام مرحل -9

 جهت كسب هرگونه اطالعات بیشتر صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.می باشد.  صبح 1 (محل برگزاری مصاحبهساعت حضور در دانشکده مربوطه ) -3-1

 

 شکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.جهت كسب اطالعات بیشتر و هر گونه هماهنگي صرفا با دان -3-2
 .خواهد رسیدتحصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه به اطالع داوطلبان  معاونتهای آموزشی یا  ه با ارسال پیامک( توسط گروت گیرد، مراتب به صورت تلفنی )چنانچه تغییراتی در تاریخ برگزاری مصاحبه صور -3-3

 باشد، الزامی است. قابل دریافت می قراردارد( http://gs.basu.ac.irثبت نام )که بر روی سایت  د به جلسه که از طریق سامانهپرداخت هزینه و همراه داشتن کارت ورو -3-4

 1991نیمه متمركز سال  «Ph.D» برنامه زماني انجام مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي )مرحله ارزیابي تخصصي( آزمون ورودی دوره دكتریجدول 

 باشد. صبح مي 1عت حضور در محل برگزاری مصاحبه سا

 آدرس محل برگزاری مصاحبه دانشكده تاريخ مصاحبه دوره گرايش نام رشته كد رشته  محل

- فلسفه هنر 1670  معاون -05092553020 تلفن معماری، و هنر دانشكده خون، انتقال سازمان روبروی همدانی، غبار بلوار فلسطین، میدان -همدان معماریهنر و  خرداد 52 روزانه                                                                                              

 نورمحمدی خانم: كارشناس مشاور، كريمی دكتر آقای: تكمیلی تحصیالت
- فلسفه هنر 1682  هنر و معماری خرداد 52 نوبت دوم                                                                                            

 هنر و معماری خرداد 55 روزانه               پیش ازتاريخ                                                                      باستان شناسی 2257

 هنر و معماری خرداد 55 روزانه                                                                    دوران اسالمی                باستان شناسی 2267

 هنر و معماری خرداد 55 نوبت دوم             دوران اسالمی                                                                     باستان شناسی 2276

- معماری 5247  هنر و معماری خرداد 52 روزانه                                                                                              

- معماری 5260  ماریهنر و مع خرداد 52 نوبت دوم                                                                                            

- شهرسازی 5271  هنر و معماری خرداد 52 روزانه                                                                                              

- شهرسازی 5280  هنر و معماری خرداد 52     نوبت دوم                                                                                        

 دانشكده ،((جواديه خیابان برویرو) دانشگاه اصلی ورودی) سینا بوعلی دانشگاه -روشن احمدی مصطفی شهید چهارباغ -همدان كشاورزی خرداد 52 روزانه               های كشاورزی                                                          طراحی ماشین مهندسی مكانیك بیوسیستم 4480

 تبار منظمی آقای: كارشناس نوذری، دكتر آقای: تكمیلی تحصیالت معاون -05092252200 تلفن جديد، كشاورزی
 كشاورزی خرداد 52 روزانه               فناوری پس ازبرداشت مهندسی مكانیك بیوسیستم 4496

 كشاورزی خرداد 52 نوبت دوم             ی كشاورزیطراحی ماشین ها مهندسی مكانیك بیوسیستم 4503

 كشاورزی خرداد 52 نوبت دوم             فناوری پس ازبرداشت مهندسی مكانیك بیوسیستم 4513

 كشاورزی خرداد 55 روزانه               فیزيولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی علوم ومهندسی باغبانی 4523

 كشاورزی تیر 5 روزانه               شیمی حاصل خیزی خاك وتغذيه گیاه ت حاصل خیزی وزيست فناوری خاكمديري 4671

 كشاورزی تیر 5 روزانه                      بیولوژی وبیوتكنولوژی خاك                                                  مديريت حاصل خیزی وزيست فناوری خاك                                                4684

 كشاورزی تیر 5 نوبت دوم             شیمی حاصل خیزی خاك وتغذيه گیاه                                                   مديريت حاصل خیزی وزيست فناوری خاك                                                4690

 كشاورزی تیر 5 روزانه               منابع خاك وارزيابی اراضی                                                         يريت منابع خاك                                                                مد 4711

 كشاورزی تیر 5 نوبت دوم             منابع خاك وارزيابی اراضی                                                                                   مديريت منابع خاك                                       4721

 كشاورزی خرداد 52 روزانه                                                                      تغذيه دام                 علوم دامی                                                                        4730

 كشاورزی خرداد 52 روزانه                     ژنتیك واصالح دام وطیور                                                     علوم دامی                                                                        4747



 9از      7

 كشاورزی خرداد 52 روزانه               تغذيه طیور                                                                       علوم دامی                                                                        4762

 كشاورزی خرداد 52 نوبت دوم             تغذيه دام                                                                        علوم دامی                                                                        4781

 كشاورزی خرداد 52 نوبت دوم             ژنتیك واصالح دام وطیور                                                                                             علوم دامی                                      4789

 كشاورزی خرداد 52 نوبت دوم                                                                               تغذيه طیور     علوم دامی                                                                        4798

 كشاورزی خرداد 52 روزانه                                ابیاری وزهكشی                                                   علوم ومهندسی اب                                                                  4818

 شاورزیك خرداد 52 روزانه               سازه های ابی                                                                     علوم ومهندسی اب                                                                  4847

 كشاورزی خرداد 52 نوبت دوم             سازه های ابی                                                                     علوم ومهندسی اب                                                                  4858

 كشاورزی خرداد 52 روزانه               منابع اب                                                                                                                      علوم ومهندسی اب                     4871

 كشاورزی خرداد 52 روزانه               شناسی كشاورزی                                                                هوا علوم ومهندسی اب                                                                  4882

- ژنتیك وبه نژادی گیاهی                                                            4887  كشاورزی خرداد 53 روزانه                                                                                              

- ژنتیك وبه نژادی گیاهی                                                            4906  كشاورزی خرداد 53 نوبت دوم                                                                                            

 كشاورزی خرداد 52 روزانه               فیزيولوژی گیاهان زراعی                                                           اگروتكنولوژی                                                                     4922

 كشاورزی خرداد 52 روزانه               اكولوژی گیاهان زراعی                                                                                                                     اگروتكنولوژی             4951

 كشاورزی خرداد 52 نوبت دوم             فیزيولوژی گیاهان زراعی                                                                  اگروتكنولوژی                                                              4974

 كشاورزی خرداد 50 روزانه                                                      علوم علف های هرز                          اگروتكنولوژی                                                                     5012

 كشاورزی خرداد 50            نوبت دوم  علوم علف های هرز                                                                 اگروتكنولوژی                                                                     5016

- بیوتكنولوژی كشاورزی                                                              5020  كشاورزی خرداد 53 روزانه                                                                                              

 كشاورزی خرداد 50 روزانه               ترويج كشاورزی پايدارومنابع طبیعی                                                 كشاورزی پايدار                                                     ترويج واموزش  5056

 كشاورزی خرداد 50 نوبت دوم             ترويج كشاورزی پايدارومنابع طبیعی                                                                   ترويج واموزش كشاورزی پايدار                                    5065

- توسعه كشاورزی                                                                    5069  كشاورزی خرداد 03 روزانه                                                                                              

- توسعه كشاورزی                                                                    5074  كشاورزی خرداد 03 نوبت دوم                                                                                            

- حشره شناسی كشاورزی                                                               5081  كشاورزی خرداد 52 روزانه                                                                                              

- ره شناسی كشاورزی                                                              حش 5093  كشاورزی خرداد 52 نوبت دوم                                                                                            

-                              بیماری شناسی گیاهی                                  5101  كشاورزی خرداد 52 روزانه                                                                                              

- بیماری شناسی گیاهی                                                               5117  كشاورزی خرداد 52 نوبت دوم                                                                                            

 و فنی دانشكده ،((جواديه خیابان روبروی) دانشگاه اصلی ورودی) سینا بوعلی دانشگاه -روشن احمدی مصطفی شهید چهارباغ -همدان فنی و مهندسی تیر 59 روزانه                           قدرت                                                                 مهندسی برق                                                                       3451

 زنگنه خانم ،شكوهی آقای: كارشناسان فدايی، دكتر آقای: تكمیلی تحصیالت معاون -05095530025 تلفن مهندسی،
 فنی و مهندسی تیر 55 روزانه               ژئوتكنیك                                                                         مهندسی عمران                                                                     3633

 فنی و مهندسی تیر 55 نوبت دوم             ژئوتكنیك                                                                                                                              مهندسی عمران                3655

 فنی و مهندسی تیر 05 روزانه               طراحی كاربردی                                                                           مهندسی مكانیك                                                             3805

 فنی و مهندسی تیر 05 نوبت دوم                                                       طراحی كاربردی                          مهندسی مكانیك                                                                    3839

 فنی و مهندسی تیر 05 انه              روز طراحی كاربردی شاخه تخصصی دينامیك كنترل وارتعاشات                                 مهندسی مكانیك                                                                    3864

 فنی و مهندسی تیر 05 نوبت دوم             طراحی كاربردی شاخه تخصصی دينامیك كنترل وارتعاشات                                 مهندسی مكانیك                                                                    3891
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 فنی و مهندسی تیر 05 روزانه               تبديل انرژی                                                                      هندسی مكانیك                                                                   م 3911

-                                  مهندسی صنايع                                    4156  فنی و مهندسی تیر 05 روزانه                                                                                              

- مهندسی صنايع                                                                     4174  فنی و مهندسی تیر 05 نوبت دوم                                                                                            

 فنی و مهندسی تیر 00 روزانه                                     نرم افزار                                                  مهندسی كامپیوتر                                                                  4211

 فنی و مهندسی تیر 00 روزانه               هوش مصنوعی ورباتیكز                                                              مهندسی كامپیوتر                                                                  4254

- مهندسی موادومتالورژی                                                             4310  فنی و مهندسی تیر 02 روزانه                                                                                              

-                                                            مهندسی موادومتالورژی  4337  فنی و مهندسی تیر 02 نوبت دوم                                                                                            

-              فیزيولوژی ورزشی                                                     1372  علوم دانشكده ،(جواديه خیابان روبروی) دانشگاه اصلی ورودی) سینا بوعلی دانشگاه -روشن احمدی مصطفی شهید چهارباغ -همدان علوم ورزشی تیر 9 روزانه                                                                                              

 نوروزی آقای: كارشناس پرست، مجیدی دكتر خانم: تكمیلی تحصیالت معاون -05095950259 فنتل ورزشی،
- فیزيولوژی ورزشی                                                                  1390  علوم ورزشی تیر 9 م            نوبت دو                                                                                

- اسیب شناسی ورزشی وحركات اصالحی                                                   1409  علوم ورزشی تیر 9 روزانه                                                                                              

- بیومكانیك ورزشی                                                                  1435  علوم ورزشی تیر 9 روزانه                                                                                              

-                                بیومكانیك ورزشی                                   1438  علوم ورزشی تیر 9 نوبت دوم                                                                                            

 ،05095950105: تماس تلفن پايه، علوم دانشكده -(پارك لونا) مردم پارك روبروی -فهمیده شهید خیابان پژوهش، تقاطع -همدان علوم پايه خرداد 52 روزانه                                                                              زمین شناسی مهندسی علوم زمین                                                                        2343

 خوشنويس خانم پیريه، آقای: كارشناسان خدابخش، دكتر آقای: تكمیلی تحصیالت معاون
 علوم پايه خرداد 52 روزانه               پترولوژی                                                                         علوم زمین                                                                        2351

 علوم پايه خرداد 52 نوبت دوم             پترولوژی                                                                         زمین                                                                        علوم 2359

 علوم پايه خرداد 52 روزانه               زمین شناسی اقتصادی                                                                                            علوم زمین                                           2367

 علوم پايه خرداد 52 نوبت دوم             ی                                                              زمین شناسی اقتصاد علوم زمین                                                                        2375

- فیزيولوژی                                                     -زيست شناسی گیاهی  2660  علوم پايه خرداد 52 روزانه                                                                                              

- سیستماتیك                                                     -زيست شناسی گیاهی  2679  علوم پايه خرداد 55 روزانه                                                                                              

- سلولی وتكوينی                                                 -زيست شناسی گیاهی  2686  علوم پايه خرداد 05 روزانه                                                                                              

 علوم پايه تیر 01 روزانه               جبر                                                                                                                                رياضی                          2793

 علوم پايه تیر 01 روزانه               انالیز                                                                            رياضی                                                                           2831

 علوم پايه تیر 01 نوبت دوم                                              جبر                                             رياضی                                                                            2890

- رياضی كاربردی                                                                    2941  علوم پايه تیر 01      روزانه                                                                                         

 علوم پايه تیر 55 روزانه               اپتیك ولیزر                                                                      فیزيك                                                                            3070

 علوم پايه تیر 55 روزانه               فیزيك ماده چگال                                                                                                                               فیزيك               3102

 علوم پايه تیر 55 روزانه               گرانش وكیهان شناسی                                                                           فیزيك                                                                3132

 علوم پايه تیر 55 نوبت دوم                                                         فیزيك ماده چگال                      فیزيك                                                                            3192

- زبان وادبیات فارسی                                                               1005  علوم دانشكده ،((جواديه خیابان روبروی) دانشگاه اصلی ورودی) سینا بوعلی دانشگاه -روشن احمدی مصطفی شهید چهارباغ -همدان علوم انسانی تیر 01 نه              روزا                                                                                

 رشیدی خانم: كارشناس صفا، احمدی دكتر آقای: تكمیلی تحصیالت معاون -05095535150 تلفن انسانی،
- ات فارسی                                                              زبان وادبی 1058  علوم انسانی تیر 01 نوبت دوم                                                                                            

-                                 زبان وادبیات عرب                                          1173  علوم انسانی خرداد 09 روزانه                                                                                              

- زبان وادبیات عرب                                                                 1195  علوم انسانی خرداد 09 نوبت دوم                                                                                            
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- تاريخ انقالب اسالمی                                                                 1471  علوم انسانی تیر 2 روزانه                                                                                              

- تاريخ انقالب اسالمی                                                               1483  علوم انسانی تیر 2 نوبت دوم                                                                                            

- برنامه ريزی درسی                                                                 1719  علوم انسانی خرداد 51 روزانه                                                                                              

-                                                              برنامه ريزی درسی    1732  علوم انسانی خرداد 51 نوبت دوم                                                                                            

-                 مديريت اموزشی                                                    1748  علوم انسانی خرداد 52 روزانه                                                                                              

- حقوق خصوصی                                                                       1960  علوم انسانی تیر 5 روزانه                                                                                              

 علوم دانشكده ،((جواديه خیابان روبروی) دانشگاه اصلی ورودی) سینا بوعلی دانشگاه -روشن احمدی مصطفی شهید چهارباغ -همدان علوم اقتصادی و اجتماعی تیر 9 روزانه                   اقتصادمالی                                                                   علوم اقتصادی                                                                     1260

 اكبری آقای: رشناسكا پور، لطیف هنری دكتر آقای: تكمیلی تحصیالت معاون -05095530512 تلفن اجتماعی، و اقتصادی
 علوم اقتصادی و اجتماعی تیر 9 نوبت دوم             اقتصادمالی                                                                       علوم اقتصادی                                                                     1303

 علوم اقتصادی و اجتماعی خرداد 51 روزانه               جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايران                                                                                                                     جامعه شناسی   1505

-                                  روان شناسی تربیتی                               1770  علوم اقتصادی و اجتماعی خرداد 05 روزانه                                                                                              

- روان شناسی                                                                       1842  علوم اقتصادی و اجتماعی تیر 9 روزانه                                                                                              

- حسابداری                                                                         2227  علوم اقتصادی و اجتماعی خرداد 53 روزانه                                                                                              

- حسابداری                                                                         2238  علوم اقتصادی و اجتماعی خرداد 53 نوبت دوم                                                                                            

 معاون ،05095555502: تماس تلفن شیمی، دانشكده -(پارك لونا) مردم پارك روبروی -فهمیده شهید خیابان پژوهش، تقاطع -همدان شیمی یرت 9 روزانه               شیمی فیزيك                                                                       شیمی                                                                             2385

 باغی قره خانم: كارشناس پور، خزل دكتر آقای: تكمیلی تحصیالت
 شیمی تیر 9 روزانه               شیمی الی                                                                                   شیمی                                                                   2440

 شیمی تیر 9 نوبت دوم                                                 شیمی الی                                     شیمی                                                                             2480

 شیمی تیر 9   روزانه             شیمی تجزيه                                                                       شیمی                                                                             2514

 شیمی تیر 9 نوبت دوم             شیمی تجزيه                                                                       شیمی                                                                             2552

 شیمی تیر 9 روزانه               شیمی معدنی                                                                                                                     شیمی                               2581

 شیمی تیر 9 نوبت دوم             نی                                                                      شیمی معد شیمی                                                                             2612

- شیمی كاربردی                                                                     2628  شیمی تیر 9 روزانه                                                                                              

- شیمی كاربردی                                     2637  شیمی تیر 9 نوبت دوم                                                                                            

- شناسی باكتری 5374  پیرادامپزشكی خرداد 52 روزانه                                                                                              
 معاون -05092553020 تلفن پیرادامپزشكی، دانشكده خون، انتقال سازمان روبروی همدانی، غبار بلوار فلسطین، میدان -همدان

 خانم مرادی: ناسكارش ياوری، دكتر آقای: تكمیلی تحصیالت
 

 مدارک الزم: -4

 (باشد الزامی میجهت درج در پرونده مصاحبه یک نسخه کپی از آن و ضمن ارائه اصل مدارک در )الزم است مدارک ذیل توسط داوطلب تهیه و در روز مصاحبه به مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه ارائه شود، 

 (1شماره فرم )تکمیل شده مشخصات فردی  فرم -4-1

 ای معرفی شده با مشخصات اطالعات ارسالی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه -4-2

 تصویری از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی. -4-3

 (.نداردرا  مصاحبه شركت در جلسه متقاضي حقثبت نام داوطلب نهایي نشده و ، دریافت كارت ورود به جلسه عدم و پرداخت هزینه در صورت عدم) مثبت نااز طریق سامانه ریال(  هشتصد هزارریال ) 000/000مبلغ  پرداخت -4-4

 اصل و کپی مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی -4-5

 .مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند و کپی بایست اصل باشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می ه میالتحصیل دوره کارشناسی ناپیوست دسته از معرفی شدگانی که فارغ آن -1تبصره 
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 اصل و کپی مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی ارشد. -4-6

 33شوند )اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه  التحصیل می فارغ 1330/06/31ریخ ای بوده و حداکثر تا تا ارشد و یا دکتری حرفه اوطلبانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسید -تبصره

 یند.را همراه داشته و ارائه نما (های تحصیلی دفترچه راهنمای انتخاب رشته 33دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه 

 .(دانشجویانی که دوره کارشناسی آن ها به صورت ناپیوسته بوده است برایاصل و کپی ریز نمرات دوره کاردانی )و  دوره کارشناسی( نهایی )کارنامهاصل و کپی ریز نمرات  -4-7

 دوره کارشناسی ارشد.)کارنامه نهایی( اصل و کپی ریز نمرات  -4-0

 وقت(. )تعهد حضور تمام 2فرم شماره  -4-3

 کلیه موارد مشمول دریافت امتیازپژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و  -علمی مستنداتیک نسخه از  -4-10

 رش شده باشند.پژوهشی، چاپ یا پذی -ن با اعتبار علمیتیرالمللی یا مورد تایید وزا بین های دارای نمایه معتبر شود که در ژورنال : تنها به مقاالتی امتیاز داده می1تذکر 

 ( اعالم شده از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.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 : ارائه اصل و کپی گواهی پذیرش قطعی )با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ( برای مقاالت چاپ نشده و متن4تذکر 

 گیرد. های علمی تخصصی رشته مربوطه، ارائه شده باشد، امتیاز تعلق می های زیر مجموعه وزارتین یا توسط انجمن ههای معتبر برگزار شده توسط یکی از دانشگا : 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 ک6تذکر 

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

 ئه نمایند.المللی )خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا( باید تایید دبیرخانه جشنواره را نیز کسب و ارا 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 

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

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

 یک نسخه پروپوزال )ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد( -4-13

 المللی زبان که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد. های ملی و بین اصل گواهی شرکت در آزمون -4-14

 نتشر شده است.که توسط سازمان سنجش م 1330متمرکز سال  آزمون دکتری نیمههای  کارنامه كلیه پرینتارائه  -4-15

 علمی )دو مورد( نامه توصیه -4-16

ید دانشگاه بوعلی سینا شود توصیه نامه در فرم مخصوص مورد تای باشد. توصیه نامه دیگر بایستی توسط یکی از اساتید دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد تکمیل شده باشد. پیشنهاد می نامه از استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد الزامی می تذکر: ارائه توصیه

 ، در زمان مصاحبه همراه سایر مدارک تحویل دانشکده/ گروه آموزشی گردد.صورت محرمانه و در پاکت در بسته ( تنظیم شود و به3فرم شماره )

از امتیاز مربی در  کهدسته از افرادی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن تابعه آزمایشی -رسمی و یا قطعی -رسمی حکم کارگزینی مبنی بر اینکه عضو هیات علمیآخرین اصل گواهی به انضمام  -4-17

 .اند این آزمون استفاده نموده

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

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

بسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشتغال به کار داشته باشند. این دسته از داوطلبان باید حداقل دارای سه سال : داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان باید در زمان ثبت نام در آزمون به صورت رسمی در یکی از مؤسسات آموزشی/ پژوهشی وا3 تذکر

 ( باشند.4تایید شده در فرم شماره سابقه کار به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت )
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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 میربی شدگان برای مصاحبه که متقاضی استفاده از سهمیه م دسته از معرفی آن  -تبصره

التدریس،  باشند به عبارت دیگر مدرسان و اعضاء هیأت علمی پیمانی، قراردادی، حق می 1330متمرکز سال  نیمه «Ph.D» ورودی دوره دکتری در آزمون« مربی»، مجاز به استفاده از سهمیه رت علوم، تحقیقات و فنّآوری مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزا

 باشند. مشمول این سهمیه نمیدستیاران آموزشی و ... 

 الزامیست. آقایاندفترجه راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید، جهت  3مندرج در صفحه « مقررات وظیفه عمومی»ی شده را با توجه به بند تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرف -4-10

اند یا در صورت قبولی از خدمت وظیفه ترخیص خواهند شد،  خدمت خود را به اتمام رسانیده 31/06/1330ر تا تاریخ : برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی از مراجع ذیصالح مبنی بر اینکه حداکث1تبصره 

 الزامیست.

 باشد. ی مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه الزامي مي ارائه اصل و تصویر كلیه -4-13

 گیرد. تعلق مي بندهای مورد نظر های ارزیابي امتیاز ایید توسط كمیتهصرفا به مدارک ارایه شده و مورد تو  ناقص بررسی نخواهد گردید مدارک -
 

 نحوه ثبت نام -7

 گیرد. ، صورت میداردقرار http://gs.basu.ac.irکه بر روی سایت مدیریت تحصیالت تکمیلی به آدرس  "دانشگاه بوعلي سینا 1199سامانه ثبت نام آزمون دكتری تخصصي سال "ثبت نام از طریق 

 

 (را با دقت مطالعه فرمایید. 1991سال آزمون ورودی دوره دكتری  2)ضمن مطالعه نکات ذیل، دفترچه شماره  کات مهمن -6

در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمی الزم را مطابق کارنامه کسب کرده ها برای انجام مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی اقدام نمایند که کدرشته محل مربوطه را  توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه منحصراً داوطلبانی می -6-1

 .ت در مراحل ارزیابی تخصصی برای وی میسر نخواهد بودتخاب رشته اینترنتی ننموده باشد، امکان شرکبه عبارت دیگر اگر داوطلبی حدنصاب کدرشته محلی را کسب نموده ولی در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن کدرشته محل در فرم ان.باشند

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

 .از انجام ارزیابی تخصصی و مصاحبه و ادامه روند پذیرش داوطلب دارای مغایرت معدل خودداری خواهد نمودمعدل باشد، به همراه سایر مدارک به موسسه یا دانشگاه مربوطه در مرحله ارزیابی تخصصی ارائه نمایند. بدیهی است در غیراینصورت موسسه 

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

 .این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب می گردد پذیرفته شدن ، حین تحصیل و ... ( که باشد ، از

 یند. بدیهی است در غیراینصورت به عنوان داوطلب ارائه نما 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

 .دارای مغایرت معدل شناخته شده و ضمن عدم انجام مراحل مصاحبه، با وی مطابق مقررات رفتار خواهد شد

زیابی، حدنصاب تعیین شده توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هر کدرشته محل و با توجه به اولویت و نمرات مراحل مختلف ار محل براساس نمره کل نهایی حاصل از نمره علمی آزمون متمرکز زینش نهایی داوطلبان در هر کدرشتهگ -6-2

 .اند، صورت خواهد گرفت هایی که برای مصاحبه معرفی شده محل کدرشته

نام و شركت در آزمون دكتری  مجاز به ثبتقرار گیرند،  1330نیمه متمرکز سال  (Ph.D) آزمون ورودی دکتری هشدگان نهایي دوره روزان پذیرفته دسته از داوطلبانی که در مرحله ارزیابی تخصصی شرکت و در ردیف آن -6-3

 .نخواهند بود 1999سال 

 .است الزامی 1330 سال دکتری متمرکز نیمه آزمون ( 2( و )1) شماره دفترچه در اعالمی شرایط تمامی احراز -6-4

 .باشد می الزامی نهایی پذیرش برای متقاضیان تمامی برای خصصیت ارزیابی مراحل تمامی در شرکت -6-5

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

 و همچنین بخش اخبار در صفحه اول ها اخبار و اطالعیه )منوی( بخشبه  مرتباًگردد،  به داوطلبان توصیه اكید مي -

 .مطالعه نمایندهای مربوطه را به دقت  مراجعه و اطالعیه( http://gs.basu.ac.ir) دانشگاه مدیریت تحصیالت تکمیلي رنتيسایت اینت

http://gs.basu.ac.ir/

