
 

 1401دکتری سال  در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز سجاداطالعیه دانشگاه 

 
 

آخرین شیوه نامه ابالغ شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و (، مطابق با Ph.Dنامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری ) با توجه به آیین

. در راستای رسدانجام می بههای پذیرنده بررسی سوابق علمی داوطلبان است که توسط دانشگاه پذیرش دانشجو شاملمرحله دوم ، فناوری

 توجه داوطلبان به موارد زیر الزم است: ،مرحلهاین اجرای 

 ثبت نام برای مصاحبه تخصصی دانشگاه -1

در ازمان سنجش آموزش کشور صاداوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول )سنجش علمی( توسط س

تاریخ باید از  اعالم شده،صورت دارا بودن حد نصاب در اند، اقدام نمودهشده است و نسبت به انتخاب رشته و انتخاب این دانشگاه 

« شیآموز»( منوی www.sadjad.ac.irدانشگاه به نشانی )با مراجعه به سایت  23/3/1401تا انتهای وقت اداری  1/3/1401

 مصاحبه نام برای ارزیابیثبت از شیوه« دکتری دوره تخصصی مصاحبه مرحله نامبتث»گزینه « تحصیالت تکمیلی»بخش 

. ارسال مدارک خواسته شده تنها در قالب تعیین شده و اقدام نمایند اطالع یافته و برای انجام مراحل خواسته شده، تخصصی

 پذیر است. ارسال به ایمیل اعالم شده امکان منحصراً از طریق

 شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و شرایط اختصاصی دانشگاه  -2

 الزامی است. 1401 آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 2و1احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره (1

 باشد.الزامی میشرکت در مصاحبه جهت ارزیابی تخصصی برای تمامی متقاضیان پذیرش نهایی  (2

دهی در مصاحبه تخصصی این دانشگاه مطابق دستورالعمل اعالم شده وزارت نحوه ارزیابی و نمره شرایط اختصاصی دانشگاه : (3

 علوم، تحقیقات و فناوری است.

کلیه داوطلبانی که تمامی مراحل ارزیابی تخصصی )بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی( را با موفقیت به اتمام برسانند و  ذکر مهم:ت

شدگان دانشگاه قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها به صورت مشروط بر اساس اعالم سازمان سنجش کشور در ردیف پذیرفته

 منوط به تایید صالحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.بوده و پذیرش نهایی و قطعی 

 مدارک مورد نیاز: -3

 تمامی مدارک نسخه فیزیکی به همین دلیل الزم است و  مصاحبه تخصصی بصورت حضوری انجام خواهد شد: 1نکته

 نیز در روز مصاحبه همراه متقاضیان باشد. خواسته شده

 را در یک پوشه، با نام خودتان گردآوری کنید. خود تمامی مدارک ، بارگزاری الکترونیکی مدارک: در مرحله 2نکته

افزارهای موجود یا خود سیستم عامل ویندوز، پوشه را فشرده کرده و تبدیل به یک فایل فشرده، با نام سپس با کمک نرم

ارسال  vp.educ.sadjad@gmail.com ه ایمیلیل را تا موعد مقرر شده بو نام خانوادگی خود نمایید. سپس، این فا

 نمایید. 

 

 مدارک الزم به شرح زیر است:

. این فرم باید حتماً )قابل دسترسی در سایت دانشگاه( ایو سوابق پژوهشی و حرفه شخصیمربوط به اطالعات  1فرم شماره  (1

 .گیرددر پوشه شما قرار  pdfبه صورت نام برای مصاحبه تکمیل شده و  در مرحله ثبت

 کارت ملی پشت و روی اصل شناسنامه و تصویر تمامی صفحات  (2



  1401تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  (3

 مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات هر دو مقطع با مهر رسمی تصویر  (4

باشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی  آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می -1تبصره 

 ناپیوسته می بایست تصویر اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

لتحصیل اارشد فارغدر مقاطع کارشناسی 31/06/1401آخر که حداکثر تا تاریخ آن دسته از دانشجویان سال  -2تبصره 

بایست اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل اخذ مدرک، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا خواهند شد، می

دفترچه در فایل(  153)صفحه  151 شماره و اصل گواهی تائید شده مطابق فرم مندرج در صفحه 30/11/1400تاریخ 

 یت بارگذاری نمایند.را نیز در سا (2)دفترچه شمارهراهنمای شرکت در آزمون 

 ارائه شده در مجالت یا کنفرانس های معتبر نسخه کامل مقاالت (5

 مستندات مربوط به سایر فعالیت های پژوهشی )ثبت اختراع، و ...( (6

 تصویر مدارکی که وضعیت نظام وظیفه در آن مشخص شده باشد. )ویژه آقایان( (7

 10بانک ملت شعبه  4610111288ریال بابت هزینه مصاحبه به شماره حساب جاری  1،300،000مبلغ  کپی فیش بانکی به (8

  بلغ مذکور غیر قابل استرداد است.(دی مشهد به نام دانشگاه صنعتی سجاد )توجه م

 تصویر حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقیقات (9

 ریو فناو

و  TOLIMO, TOFEL, TELPدر صورت دارا بودن مدرک زبان، تصویر گواهی شرکت در آزمون زبانهای خارجی مانند  (10

 غیره ... که در آن نمره اخذ شده مشخص باشد.

 

 مصاحبه و ارزیابی تخصصی: برنامه زمانی -4

 مرحله ارزیابی تخصصیهای مراجعه حائزین شرایط  و تاریخ سجادهای مورد پذیرش دانشگاه  کد رشته محل

کد رشته 

 محل

کد رشته 

 امتحانی

نام رشته 

 امتحانی

 تاریخ مصاحبه ظرفیت نام دوره نام گرایش

 1401/  3/  28 5 غیرانتفاعی الکترونیک مهندسی برق 2301 3359

 1401/  3/  29 5 غیرانتفاعی مخابرات )سیستم( مهندسی برق 2302 3431

  

 محل برگزاری مصاحبه:  -5

زمان دقیق مصاحبه هر  شود.حضوری در محل دانشگاه، واقع در ساختمان شماره یک، طبقه سوم، اتاق شورا برگزار میجلسه   -

  داوطلب در اطالعیه بعدی در اختیار متقاضیان انجام مصاحبه قرار خواهد گرفت.

 

 :دوره شهریه-6

ی دانشجویان مطابق شهریه تعیین شده دریافت شهریه از کلیهجاری  بوده و در سال 1400های سال ورودی مربوط به زیرمبالغ شهریه 

 خواهد بود. هیات امنای دانشگاهتوسط 

 

 :1400های سال شهریه زیر برای ورودیمبالغ 

 ریال 89.050.000ثابت هر ترم:  



 ریال 12.443.600متغییرهرواحد درسی: 

 ریال 16.172.000متغییر هر واحد پایان نامه: 

 

 ارتباط با دانشگاه سجاد -7

 9188148848کد پستی:  –دانشگاه سجاد  – 64جالل آل احمد  –بلوار جالل آل احمد  –آدرس دانشگاه: مشهد  

 051-36029000تلفن دانشگاه:  

 211دفتر دانشکده برق، داخلی  

 111دفتر معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، داخلی  

  114مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه، داخلی  

 vp.educ.sadjad@gmail.comایمیل:  

 sadjad.ac.irوب:  

  
 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه سجاد


