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  تعالي بسمه       

  دانشگاه صنعتـي شريف   
  (مرحله ارزيابي تخصصي) 1401-1402 متمركز نيمه دكتري مصاحبه- 2اطالعيه شماره   

   يدكتر پذيرش ورود اطالعات در سامانه يراهنما
        

 
دانشگاه صنعتي شريف در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر تربيت متخصصين و محققين مورد نياز كشور و گسترش مرزهاي دانش و فناوري از    

ريزي  طبق مواد مندرج در اين اطالعيه و براساس مصوبات شوراي عالي برنامه معرفي شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور،داوطلبان بين 
 ،رياضيعلوم  مهندسي عمران، مهندسي صنايع، :هاي در رشته1401 تكميلي دانشگاه براي سال شوراي تحصيالت تحقيقات و فناوري و ،وزارت علوم

 اي، مهندسي مكانيك، مهندسي دريا، مهندسي هستهمواد،  متالوژي و مهندسيمهندسي شيمي، مهندسي نفت،  فيزيك، مهندسي برق،شيمي، 
  پذيرد. ميو دانشجعلوم اقتصادي  ،مديريت ،نانوفناوري ،مهندسي هوافضا مهندسي كامپيوتر،هاي انرژي،  سيستم مهندسي

داوطلبين الزمست در  هـا، پس از اعالم نتايج اوليه آزمون توسط سازمان سنجش آموزش كـشـور و بـه جهت تسهيل و تسـريع بـررسي پرونـده
جهت ثبت نام و ورود اطالعات الزم در  https://admission.edu.sharif.eduدانشگاه صنـعتـي شريف به آدرس  پذيرشسامـانـه 
   د.يننمانام  ثبت ،راهنما طبق، سامانه

  

  نام  مهلت ثبت وجه هيچو به  ،باشد مي 09/03/1401لغايت  01/03/1401نام از تاريخ  ثبت سايتزمان باز شدن
   .تمديد نخواهد شد

  

 در سايت مذكور  ثبت نام الكترونيكيهاي مقرر نسبت به  داوطلبين موظف هستند جهت دعوت به مصاحبه در تاريخ
  .انجام مصاحبه محروم خواهند شدغير اين صورت از  اقدام نمايند، در

  
  صيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريفآزمون دكتري تح پذيرشنام اينترنتي از طريق سامانه  مراحل ثبت  
  

  نمايند به شرح زير است: بارگذارياز طريق سامانه ثبت نام آزمون دكتري دانشگاه  الزمستمداركي كه داوطلبان ) الف    
 .نام آزمون  وجه ثبتپرداخت آنالين  -1

  (بارگذاري اين فيلد اجباري است). .باشد ريتر از شش ماه اخ يميقد دينبا كهعكس پرسنلي جديد داوطلب  -2
  (بارگذاري اين فيلد اجباري است). .مليكارت  تصوير -3
  سازي وضعيت نظام وظيفه داوطلبان مرد. كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا مدركي جهت مشخصتصوير  -4
  (بارگذاري اين فيلد اجباري است). كارشناسي كه در آن معدل دوره قيد شده باشد.دوره دانشنامه يا گواهي موقت  -5 
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نامه اعالم اتمام معافيت تحصيلي دوره كارشناسي به سازمان نظام وظيفـه را ارائـه   مي توانند داوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرك فوق،  توجه: 
  نمايند.

در دفترچـه  فـرم   .(معـدل مخصـوص  فـرم   براي دانشجويان شاغل به تحصيل و ارشد با ذكر معدل كل كارشناسيدانشنامه يا گواهي موقت  -6
وجود دارد كه توسـط دانشـگاه محـل تحصـيل بايـد تكميـل        151صفحه  1140آزمون ورودي دكتري سازمان سنجش سال انتخاب رشته راهنماي

 (بارگذاري اين فيلد اجباري است). ).گرددگرديده و سپس توسط داوطلب بارگذاري 

نامـه اعـالم اتمـام معافيـت تحصـيلي دوره       تواننـد  مـي  ارشد در صورت نداشتن مـدرك فـوق،   التحصيل مقطع كارشناسي داوطلبان مرد فارغ توجه:
  ارشد به سازمان نظام وظيفه را ارائه نمايند. الزم است داوطلب معدل خود را در ذيل نامه ذكر و امضا نمايد. كارشناسي

  (بارگذاري اين فيلد اجباري است). .مقطع كارشناسي كارنامه -7
  اين فيلد اجباري است).(بارگذاري  .ارشد مقطع كارشناسي كارنامه -8
  .مقاالت چاپ شده در مجالت (در صورت وجود) -9

 -علمي ، ترويجي -از بهترين مقاالت چاپ شده و يا پذيرفته شده در مجالت علمي مقالهتنها بر مبناي دو  داوطلبانارزيابي پژوهشي  قابل توجه:
گردد. لذا الزم است داوطلبان در  انجام مي المللي هاي ملي و يا بين شده در كنفرانسمقاالت ارائه بهترين از  مقالهدو المللي و  معتبر بين پژوهشي و

مقاالت كنفرانس و  دو مورد از حداكثر المللي بينپژوهشي يا معتبر  –علمي  ،ترويجي -علمي  اي يا مجلهصورت داشتن چندين مقاله كنفرانسي، 
در  مقاله در سامانه دكتري وارد نمايند. بديهي است در صورت ورود اطالعات بيش از دورا به انتخاب خودشان اي  دو مقاله از انتشارات مجله

  مابقي موارد بررسي نخواهد شد. ،در اين قسمت(جمعاً چهار مورد)  و دو مقاله ارائه شده در كنفرانس مجله
     .ارشد هاي كارشناسي و كارشناسي نامه پايانچكيده  -10
  )4صفحه  6به بند  دينگاه كن( .توصيه نامه به صورت الكترونيكي مي باشددرخواست  : توصيه نامه -11
 .كارنامه آزمون زبان انگليسي (در صورت وجود) -12

  (بارگذاري اين فيلد اجباري است).. 1401سال  اوليه آزمون دكتري اعالم نتايج رنامهكا -13

  (بارگذاري اين فيلد اجباري است). .1401كارنامه انتخاب رشته كنندگان آزمون دكتري سال  -14
ارشـد، گـواهي رتبـه     (از قبيل گواهي رتبه آزمـون سراسـري كارشناسـي و كارشناسـي     علمي و پژوهشيو افتخارات سوابق  مدارك مربوط به -12

جشـنواره خـوارزمي)، افتخـارات    المللي معتبر و كسـب مقـام در    ارشد، گواهي رتبه در مسابقات علمي بين تحصيلي دوران كارشناسي و كارشناسي
  . ..و . اي حرفه

تـا مطـابق    را ارسـال نماينـد   مربـي و ...) شـاهد و ايثـارگر و   ( هاي خاص الزم است كليه داوطلبان هر گونه مدرك يا گواهي مرتبط با وضعيت -15
نظـر پـس از    ارسال مدارك الزم، هرگونه تجديددر مورد پرونده ايشان اقدام الزم صورت گيرد. بديهي است در صورت عدم هاي جاري  نامه آيين

  پذير نخواهد بود. اعالم نتايج در مورد پرونده داوطلبان امكان
و روگرفـت حكـم كـارگزيني بـراي كاركنـان دولـت        ها براي مربيان هيأت علمـي  روگرفت حكم رسمي اشتغال به كار در دانشگاه سهميه مربيان:
  الزامي است.

  الزامي است. داوطلبانبراي اين گونه ارگان ذيربط گواهي معتبر از و يا روگرفت كارت ايثارگري سهميه ايثارگر و رزمنده: 
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  سازي حساب كاربري: ب) ثبت نام و فعال

  .را انتخاب نماييد نام ثبت، گزينه منوي وروددر ، https://admission.edu.sharif.eduثبت نام به آدرس  پس از ورود به سامانه    

  د. يخود را وارد و ثبت نام نماي پست الكترونيكي و رمز عبورآدرس خواهد كه  سيستم از شما مي
 

  :نام ثبت يكيالكترون ها و ارسال مدارك ل فرمي) تكمپ
را و مدارك خواسته شده دار هستند را تكميل  ستارهه كهايي  فقط قسمت ،شده استن قسمت وارد يدر ا ياطالعات فرد :ثبت نام فرم تقاضانامه .1

 نماييد.بارگذاري 

 

اطالعات مقاطع مختلف تحصيلي خود را در اين بخش وارد كنيد. اعالم اطالعات  "بارگذاري مدرك "با كليك بر روي گزينه  سوابق تحصيلي: .2
 الزامي است. ارشد و كارشناسي كارشناسيمقطع 

   :نكات مهم
  توانند نامه اعالم اتمـام معافيـت تحصـيلي دوره كارشناسـي بـه سـازمان نظـام         كارشناسي، ميداوطلبان مرد در صورت نداشتن مدرك

  وظيفه را ارائه نمايند. الزم است داوطلب معدل خود را در ذيل نامه ذكر و امضا نمايد.
 اعـالم اتمـام معافيـت    تواننـد نامـه    ارشد در صورت نداشتن مدرك كارشناسي ارشد، مي التحصيل مقطع كارشناسي داوطلبان مرد فارغ

  ارشد به سازمان نظام وظيفه را ارائه نمايند. الزم است داوطلب معدل خود را در ذيل نامه ذكر و امضا نمايد. تحصيلي دوره كارشناسي
 راهنماي انتخاب رشـته در دفترچه فرم  .( را بارگذاري نمايند اند بايد فرم معدل التحصيل نشده ارشد فارغ داوطلباني كه هنوز در مقطع كارشناسي

و سپس  هديتوسط دانشگاه محل تحصيل تكميل گردبايد وجود دارد كه  151صفحه صفحه  1140آزمون ورودي دكتري سازمان سنجش سال
 ).نماييدآن را بارگذاري 

 :و چكيده پايان نامه بيش از يك صفحه باشد. تصاوير را به كمك نرم افزاري كه لينك آن در همان صفحه سوابق  كارنامه كه يدر صورت توجه
 "ذخيره"بر روي دكمه در نهايت پس از آپلود مدارك، تحصيلي وجود دارد تبديل به يك فايل عكس نموده و سپس بارگذاري نماييد. 

 باشد.  آنها اجباري مي كارنامه يارشد و  ي و كارشناسي. بارگذاري مدارك تحصيلي كارشناسكليك نماييد

 :نيز ذكر گرددپايان نامه پروژه/ عنوان  كارشناسي ارشد پايان نامهو كارشناسي پروژه  چكيدهدر باالي متن  توجه. 

  

 نوع سابقه را انتخـاب و  در كادر نوع پژوهش، عناوين مدارك مشخص شده است. براي بارگذاري مدارك مختلف بايد هر دفعه پژوهشي: سوابق .3
نام آنها در مقاله و  پس از درج سال انتشار، نام نشريه/كنفرانس/كتاب و نام مولفين و سمت هركدام (مثال استاد راهنما يا دانشجوي همكار و...) به ترتيب درج

را  ذخيـره  انتخـاب و دكمـه   را )PDF(با فرمت  ه پژوهشفايل مربوط ب سپستوضيحات مربوطه (كه مثال مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد بوده) 
 وارد نماييد.قبل از كليك بر روي دكمه ذخيره آن را نيز  ،براي مقاالت كنفرانس چنانچه گواهي ارائه مقاله موجود باشدنماييد.  كليك

    

مشخص شده است. براي بارگذاري مدارك مختلـف بايـد هـر دفعـه نـوع سـابقه را       مختلف مدرك، عناوين مدارك  عنواندر كادر  مدارك:ساير  .4
) را انتخـاب و دكمـه ذخيـره را    PDFفايل مربوطه (با فرمت سپس پس از درج سال صدور، مرجع صادر كننده، نمره يا رتبه و توضيحات مربوطه، انتخاب و 

  نماييد. كليك 
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گونه  شودكليه داوطلبان هر سي در پذيرش داوطلبان دوره دكتري مؤثر است. لذا درخواست ميسطح و كيفيت آشنايي با زبان انگلي: توجه     
  پرونده خود درج نمايند. در اين بخشدر  را مدرك در اين خصوص

  ).TOEFL ،TOLIMO، IELTS ،MSRT(MCHE) (مدرك زبان قابل قبول:         
  

اي دستورالعمل مشخصـي در مـورد    چنانچه دانشكده .را با دقت پاسخ دهيدمطرح شده هاي مشخص شده سواالت  در كادر :اطالعات تكميلي .5
ي رسـان  اطـالع  grad.sharif.eduسواالت در ابن بخش (اطالعات تكميلي) داشته باشد، اين دستورالعمل از طريـق سـايت    بهنحوه پاسخگويي 
را مزبـور  بايسـتي فـرم    ) grad.sharif.eduدرج شده در سايت (طبق اطالعيه داشته باشد تكميلي  يدر صورتيكه دانشكده مربوطه فرم أخواهد شد. ضمن

دكمـه ذخيـره    بـر روي  و سـپس  انتخـاب  را فـرم پـر شـده   ) در انتهاي بخش اطالعات تكميلي( در قسمت فرم دانشكده ،دانلود و پس از تكميل ت فوقاز ساي
  .كليك نماييد

 سوال مربوط بـه جهت تكميل داوطلبان اين كد رشته محل ها  :مكانيك و مهندسي دريامهندسي  هاي قابل توجه داوطلبان كد رشته محل .6
الزم است به اطالعيه انتخاب استاد راهنماي دانشكده كه در  ،در قسمت اطالعات تكميلي " هاي مورد عالقه اساتيد راهنماي پيشنهادي متناسب با زمينه "

 مراجعه نمايند. ،اعالم خواهد شد اًمتعاقب grad.sharif.eduسايت 

را وارد نماييـد.   توصيه كننده چهار حد اقل دو و حداكثرتوانيد مشخصات  نامه، شما مي براي درخواست جهت توصيه نامه: توصيه .7
ثبـت   خـود را  نامـه  توصـيه  ،ك ارسـال شـده  نتواند از طريق لي كننده مي گردد و توصيه سپس ايميلي از جانب سايت براي توصيه كننده ارسال مي

كننـده، دريافـت    نامـه از توصـيه   ايميلـي مبنـي بـر تكميـل توصـيه     ما شـ كننده، فرم مذكور را تكميل و ارسال نمايـد   نمايد. در صورتي كه توصيه
 كننده امكان تغيير وجود ندارد). (توجه داشته باشيد پس از ثبت ايميل توصيهنماييد. مي

  بـراي  ارشـد   كارشناسـي پايان نامـه  نامه توسط استاد راهنماي  يك توصيهارسال  .گرددبايست ارائه  نامه مي توصيه 2حداقل)

 .اند) الزامي است ارشد را با پايان نامه به پايان رسانده دانشجوياني كه مقطع كارشناسي

 باشد نمي مؤثردر پذيرش اين داوطلبـان  توصيه نامه علمي هاي مهندسي شيمي و مهندسي نفت:  قابل توجه داوطلبان كد رشته محل. 

 ي در سامانه را تكميل نمايند. نامه قسمت توصيه نبايدها  بنابراين داوطلبان اين كد رشته محل

هزينه ثبـت نـام جهـت     :كردن ثبت نام و نهايي به صورت الكترونيكيمتمركز دكتري  نام آزمون نيمه ثبت هزينهپرداخت  .8
 باشد. ريال مي 000/600/1شركت در مرحله ارزيابي تخصصي (سوابق آموزشي، پژوهشي و مصاحبه حضوري) در اين دانشگاه، مبلغ 

  ـ پرداخـت اينترن "پرداخت هزينه ثبـت نـام بـه صـورت     تنها روش سـايت پـذيرش دانشـگاه    در مرحلـه نهـايي از طريـق     "يت
 باشد. باشد و به صورت ديگر قابل پرداخت نمي ميشريف  صنعتي

  استفاده نماييد. شتابشبكه تمامي كارتهاي عضو  از توانيد ميبراي پرداخت اينترنتي 

  گردد. ، صرفاً هزينه يك ثبت نام از ايشان دريافت ميمعرفي شده باشد رشته محلدر صورتيكه داوطلبي براي چند كد 

  باشد هيچ وجه قابل عودت نميدر صورت ثبت نام نهايي، مبلغ پرداختي به. 

 تـا كليـك نماييـد،    " ثبـت نـام    نهـايي كـردن   "  روي دكمـه پس از تكميل درخواست و پرداخت هزينه ثبت نـام،  نام:  كردن ثبت نهايي
  .گردد و نهايي  ارسالدرخواست شما 

  باشد. وجود ندارد، فقط قابل مشاهده مي اطالعاتديگر امكان ويرايش پس از نهايي كردن ثبت نام 

 
 



    5    

 

  نحوه برگزاري جلسه مصاحبه
  

  

  مي باشد حضوريها و مراكز اين دانشگاه نحوه مصاحبه بصورت  براي تمامي دانشكده اعالم نوع جلسه مصاحبه:
    

  اطالعات مربوط به برگزاري جلسات مصاحبه حضوري از طريقhttps://admission.edu.sharif.edu و 
grad.sharif.edu  نهايي نمايندبه داوطلباني كه ثبت نام خود را در سايت ثبت نام دكتري اين دانشگاه ،

  رساني خواهد شد. اطالع
 تا  18/03/1401هاي بعدي در بازه زماني  اطالعات مربوط به زمانبندي و جزئيات جلسه مصاحبه در اطالعيه

هاي مختلف بشرح زير  در دانشكده بهاحزمان برگزاري جلسات مصنحوه و متعاقباً اعالم خواهد شد.  22/03/1401
  است:

  روز مصاحبه    نحوه مصاحبه  نام دانشكده
  1401 خرداد 24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  مهندسي برق

  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  مهندسي مكانيك
  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  مهندسي شيمي و نفت

  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  مهندسي عمران
  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  مهندسي كامپيوتر
  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  مهندسي مواد
  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  مهندسي هوافضا
  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  مهندسي انرژي
  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  مهندسي صنايع
  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  مديريت و اقتصاد

  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  شيمي
  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  فيزيك

  1401خرداد  24و 23 شنبه سهو دوشنبه حضوري  علوم رياضي
  1401خرداد 26و 25 چهارشنبه و پنجشنبه حضوري  علوم و فناوري نانو

  
  

  توجه: 
سـامانه   98216616، از طريق ارسال پيامك توسط شماره تلفـن  زمون دكتريآ ثبت نام و مصاحبهمورد طالع رساني در ا

صـورت خواهـد    ثبت شده توسط داوطلـب  و آدرس الكترونيكي  شماره تلفن همراهبه  ،آموزش دانشگاه صنعتي شريف
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دقـت الزم  ر سامانه پذيرش دانشگاه صنعتي شـريف  دخود  و آدرس الكترونيكي پذيرفت. لذا در ثبت شماره تلفن همراه
  .را به عمل آوريد

 

ــق        ــوري از طري ــاحبه حض ــات مص ــزاري جلس ــه برگ ــوط ب ــات مرب  و https://admission.edu.sharif.eduاطالع
grad.sharif.edu  رسـاني   ، اطـالع نهايي نمايندبه داوطلباني كه ثبت نام خود را در سايت ثبت نام دكتري اين دانشگاه

چنانچه امكـان شـركت    نيبنابرا .شود يم يف تلقاعدم شركت در جلسه مصاحبه در زمان مقرر به منزله انصر خواهد شد.
شركت در جلسه  يدنساعت پس از اعالم زمانب 24حداكثر ظرف  ،ستيشما فراهم ن يدر جلسه مصاحبه در زمان مقرر برا

جلسه مصاحبه شما اقدام  يبرگزار يبرا ديزمان جد نيينسبت به تع تا اطالع دهيد به دانشكده مربوطهرا  مراتب ،مصاحبه
  .)خواهد شد در اطالعيه دعوت به جلسه مصاحبه درج مربوطه دانشكده شماره تماس (. شود

  برخي تذكرات مهم
  

 

 1آزمون دكتري (شماره التحصيلي مطابق جداول دفترچه ثبت نام  بايد رشته امتحاني داوطلب و رشته فارغ ( 
 باشد.

  مراحل تحصيلي دوره آموزشي و پس از طي دانشجويان دكتري در دانشگاه صنعتي شريف تمام وقت هستند و
تحصيل ايشان در مقطع دكتري تابع و  مربوطه فارغ التحصيل خواهند شد عنوان رشتهفقط با ، پژوهشي دكتري

هاي آموزشي دوره دكتري دانشگاه صنعتي شريف و مقررات جاري وزارت علوم،  نامه مجموعه مقررات و آئين
  تحقيقات و فناوري خواهد بود.

 شاغل به تحصيل، الزامي استبراي داوطلبان  31/06/1401ارشد تا تاريخ  فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي.  
 ايميلسواالت خود را از طريق ، توانند در صورت نياز داوطلبان مي "phd_admission@sharif.edu"  مطرح و

با ) 14تا  8(از ساعت  در ساعات اداري در صورت نياز مبرم پاسخ را دريافت نمايند.ساعت  24پس از حداكثر 
  تماس حاصل نماييد. 66165047تلفن  شماره

  خودداري فرماييدمراجعه حضوري لطفاً از هر گونه. 

  
  حصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريفمديريت ت 

  
 1401/ 31/02تاريخ اطالعيه: 


