بسمه تعالی
اطالعیه شماره  2در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1397
ضمن خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای معرفی شدگان محترم به اطالع میرساند:
پذیرش و ثبت نام در مرحله دوم ارزیابی تخصصی (مصاحبه) در دو مرحلهی غیرحضوری (الكترونیكی) و حضوری (تحویل مدارك ) انجام خواهد شد
و الزم است معرفی شدگان عزیز مطالب اطالعیه را دقیق مطالعه کرده و با اطالع کامل از شرایط و ضوابط نسبت به ثبت نام الكترونیكی ،بارگذاری
مدارك و دریافت گواهی انجام ثبت نام در مهلت اعالم شده اقدام نمایند.

مرحله اول :ثبت نام غیرحضوری (الکترونیکی)
لطفا قبل از اقدام به ثبت نام غیرحضوری (الکترونیکی) راهنمای ثبت نام را با دقت مطالعه نمایید.
(برای دسترسی به راهنمای ثبت نام الکترونیکی اینجا را کلیک کنید)

ارسال مدارک و ثبت نام غیرحضوری
کلیه داوطلبان گرامی الزم است جهت شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال  1397از تاریخ  97/3/7الی  97/3/20به سامانه آموزش

گلستان به نشانی  /http://edu.alzahra.ac.irمراجعه و با وارد نمودن شناسه کاربری" :افزودن رقم  9قبل از شماره داوطلبی" و رمز عبور:
"کد ملی" نسبت به تكمیل کلیه اطالعات درخواستی و ارسال مدارك مورد نیاز اقدام نمایند.
تذکر مهم :عدم مراجعه داوطلب به نشانی فوق و عدم ثبت نام الکترونیکی در مهلت تعیین شده به منزله انصراف داوطلب از انجام مصاحبه خواهد
بود.
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کلیه مدارك اسكن شده باید ضمن مطابقت با اصل مدارك ،با فرمت  JPGیا  PDFبه صورت واضح و شفاف درسامانه گلستان بارگذاری شود..
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دریافت گواهی ثبت نام غیرحضوری از سامانه الزامی می باشد .

مدارک و مستندات آموزشی و پژوهشی الزم برای بارگذاری در سامانه ثبت نام الکترونیکی و شرکت در مصاحبه
داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارك و مستندات زیر را با فرمت مناسب تهیه و هنگام ثبت نام الكترونیكی در سامانه جامع گلستان در محلهای
مربوطه بارگذاری نمایند.
.1یک قطعه عكس
.2کارت ملی
 .3اصل گواهی موقت یا ریز نمرات دوره کاردانی دارای معدل ( درصورت دارا بودن این دوره )
 .4اصل گواهی موقت یا ریز نمرات دوره کارشناسی ( در صورت ارسال تصویر مدرك فاقد معدل ،ارسال ریز نمرات ضروری میباشد)
 .5اصل گواهی موقت یا ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد (در صورت ارسال تصویر مدرك فاقد معدل ،ارسال ریز نمرات ضروری میباشد)
تبصره  :1معرفی شدگانی که به هر دلیل قادر به ارائه و بارگذاری تصویر مدرك /مدارك تحصیلی فوق نمیباشند ،الزم است تصویر کاربرگ تایید معدل
و فارغ التحصیلی کارشناسی/کارشناسی ارشد را که به تایید دانشگاه محل تحصیل رسیده است در سامانه بارگذاری نمایند( .برای دسترسی به
کاربرگ اینجا را کلیک کنید)
.6دانشجویان سال آخر که حداکثر تا  97/6/31در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل میشوند ،الزم است فرم مخصوص معدل و تعداد واحدهای
گذرانده دانشجویان سال آخر را که به تایید دانشگاه محل تحصیل رسیده است ،در سامانه بارگذاری نمایند( .فرم مندرج در صفحه  39دفترچه شماره
 1یا صفحه 94دفترچه شماره  2دکتری سال  97سازمان سنجش  ،برای دسترسی به کاربرگ اینجا را کلیک کنید)
.7کاربرگ شماره(  ) 1درخواست شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز دوره دکتری(برای دسترسی به کاربرگ اینجا را کلیک کنید)
 .8مستندات مربوط به مقاالت علمی – پژوهشی ،مقاالت ترویجی و مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای داخلی ،خارجی
.9مستندات مربوط به ترجمه یا تالیف کتب
 .10مدرك زبان مطابق جدول مورد تایید سازمان سنجش (برای دریافت جدول اینجا را کلیک کنید)
توجه :ارائه اصل و کپی کلیه مدارک و مستندات آموزشی و پژوهشی مندرج در کاربرگ شماره  1در روز مصاحبه الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت معرفی شدگان سهمیه مربی
داوطلبانی که با استفاده از سهمیه مربی (عضو هیات علمی رسمی قطعی یا آزمایشی) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم
تحقیقات و فناوری ،جهت مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال  1397به این دانشگاه معرفی شدهاند عالوه بر مدارك مذکور باید مدارك زیر را
نیز در روز مصاحبه با خود همراه داشته باشند .الزم به ذکر است پذیرش این دسته از دانشجویان منوط به انعقاد قرارداد آموزشی با دانشگاه محل
خدمت و پرداخت هزینه تحصیلی مصوب هیات رئیسه دانشگاه الزهرا می باشد.
.1فرم تایید شده مخصوص استفاده از سهمیه مربی در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ( 1397برای دسترسی به فرم اینجا را کلیک کنید)
.2اولین حكم استخدام رسمی آزمایشی ممهور توسط هیات ممیزه مرکزی یا هیات ممیزه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

داوطلبان دوره نوبت دوم (شبانه):

پذیرش دانشجوی نوبت دوم مشروط به پرداخت شهریه توسط داوطلب میباشد ،لذا مقتضی است

داوطلبان با توجه به مبالغ شهریه (مندرج در سایت معاونت آموزشی دانشگاه) جهت ثبت نام و شرکت در مصاحبه تصمیمگیری نماید.

پرداخت الکترونیکی هزینه شرکت در مصاحبه و دریافت گواهی انجام ثبت نام
داوطلبان عزیز پس ازمطالعه دقیق و بارگذاری مدارك و مستندات آموزشی و پژوهشی جهت شرکت در مصاحبه کد رشته محلهای معرفی شده الزم
است به ازای هر رشته – گرایش مبلغ  700/000ریال (هفتاد هزار تومان) از طریق سامانه گلستان و به صورت الكترونیكی پرداخت نموده و
نسبت به دریافت گواهی ثبت نام غیرحضوری اقدام نمایند .

تذکر بسیار مهم:

دریافت گواهی انجام ثبت نام منوط به تایید مدارک ارسالی داوطلب توسط کارشناسان تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد بود .بدیهی است

چنانچه داوطلب مدارک مذکور را به صورت ناقص یا نادرست در سامانه بارگذاری نماید ،موفق به دریافت گواهی نخواهد شد.

مرحله دوم  :تحویل مدارک و شرکت در مرحله دوم ارزیابی تخصصی(مصاحبه)

کلیه معرفی شدگان آزمون مرحله دوم ارزیابی تخصصی (مصاحبه) باید متناسب با رشته و گرایش که به دانشگاه معرفی شدهاند در روزهای
 27-28و  29خرداد

با در دست داشتن اصل گواهی انجام ثبت نام غیرحضوری به همراه مدارک و مستندات آموزشی و پژوهشی

مطابق جدول زمانبندی شده مندرج در وبگاه هر دانشکده جهت تشکیل پرونده و شرکت در مصاحبه به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

داوطلبان گرامی :
جهت کسب آگاهی از اطالعات تکمیلی در خصوص جدول زمانبندی مصاحبه و مدارک مورد نیاز به طور متناوب
به وبگاه هر دانشکده مراجعه نمایید.
تذکرات مهم
 -1عواقب ناشی از ارسال ناقص یا عدم صحت در مدارك مذکور متوجه داوطلب خواهد بود.
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ضروری است داوطلب اصل مستندات ارائه شده در جلسه مصاحبه را پس از پایان جلسه دریافت کند و چنانچه به هر

دلیلی مدارك باز پس گرفته نشود ،دانشگاه مسئولیتی در قبال حفظ و نگهداری آنها نخواهد داشت.
-3

هزینه شرکت در آزمون مرحله دوم ارزیابی تخصصی (مصاحبه) به هیچ عنوان مسترد نخواهد داشت.

دانشكده

ادبیات

رشته

گرایش

آموزش زبان انگلیسی

-----

زبان و ادبیات فارسی

-----

زبان و ادبیات فارسی

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

اقتصاد

مسائل اجتماعی ایران
اقتصاد سنجی

علوم اقتصادی

مصاحبه و مدارك مورد نیاز به وبگاه دانشكده به آدرس

عرفانی

زبان و ادبیات عرب

علوم اجتماعی و

جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی مراجعه جهت
 http://adabiat.alzahra.ac.irمراجعه فرمایید.

-----

جامعه شناسی

توضیحات

اقتصاد پولی
توسعه اقتصادی

حسابداری
-------

جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی مراجعه جهت
مصاحبه و مدارك مورد نیاز به وبگاه دانشكده به آدرس
 /http://economics.alzahra.ac.irمراجعه فرمایید.

جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی مراجعه جهت
الهیات

علوم قرآن و حدیث

-----

فنی – مهندسی

مهندسی صنایع

----

زیست فناوری میكروبی

------

میكروبیولوژی

------

فیزیولوژی گیاهی

------

روانشناسی

-----

مصاحبه و مدارك مورد نیاز به وبگاه دانشكده به آدرس
 /http://theology.alzahra.ac.irمراجعه فرمایید.
جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی مراجعه جهت
مصاحبه و مدارك مورد نیاز به وبگاه دانشكده به آدرس
 /http://engineering.alzahra.ac.irمراجعه فرمایید.

جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی مراجعه جهت
علوم زیستی

برنامه ریزی درسی
علوم تربیتی و

علم اطالعات و دانش

روانشناسی

شناسی
مشاوره

مصاحبه و مدارك مورد نیاز به وبگاه دانشكده به آدرس
 /http://biosciences.alzahra.ac.irمراجعه فرمایید.

---جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی مراجعه جهت
بازیابی اطالعات و دانش

مصاحبه و مدارك مورد نیاز به وبگاه دانشكده به آدرس
 /http://edpsy.alzahra.ac.irمراجعه فرمایید.

-----

روانشناسی تربیتی
-----

جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی مراجعه جهت
هنر

پژوهش هنر

---

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

مصاحبه و مدارك مورد نیاز به وبگاه دانشكده به آدرس
 /http://art.alzahra.ac.irمراجعه فرمایید.

جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی مراجعه جهت
جبر

علوم ریاضی

مصاحبه و مدارك مورد نیاز به وبگاه دانشكده به آدرس
 /http://math.alzahra.ac.irمراجعه فرمایید.

ریاضی محض
آنالیز
شیمی تجزیه
شیمی
فیزیک -شیمی

شیمی معدنی
شیمی آلی

جهت کسب اطالعات تكمیلی در خصوص جدول زمانبندی مراجعه جهت
مصاحبه و مدارك مورد نیاز به وبگاه دانشكده به آدرس
 /http://phch.alzahra.ac.irمراجعه فرمایید.

اپتیک لیزر
فیزیک

ماده چگال

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

