مدارک الزم و چگونگی بارگذاری آن ها
آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال  9911دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ انتشار 39 :شهریور 9911

داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم شده تهیه نمایند و هنگام ثبت
نام الکترونیکی ،طبق مندرجات "چگونگی ثبت نام الکترنیکی داوطلب" ،آنها را در ردیف های مشخص شده در
سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) بارگذاری نمایند .اندازه هر یک از فایل های مدارک ارسالی (به جز عکس) نباید از 05
کیلو بایت کمتر و از  305کیلو بایت بیشتر باشد.
در ردیف  : 9کارت ملی عکسدار و یا صفحه اول شناسنامه (الزامی  -نوع فایل)jpg :
در ردیف  : 3گواهی مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل که ممهور به مهر اداره
آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد( .الزامی است  -نوع فایل)jpg :
تبصره :دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  99/7/30در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای فارغ
التحصیل خواهند شد الزم است فرم معدل (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون یا دفترچه راهنمای
انتخاب رشتههای تحصیلی ورودی دوره دکتری سال  1399سازمان سنجش آموزش کشور -ذیل اطالعیه) را ،که از
سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده باشد ،ارائه نمایند.
در ردیف  : 9گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل (در صورت گذراندن این دوره الزامی است و باید ممهور به مهر
اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد  -نوع فایل)jpg :
تبصره  :دانشجویان و فارغ التحصیالن دوره های کارشناسی ارشد پیوسته که مدرک دوره کارشناسی ندارند ،باید در
محل مشخص شده مخصوص مدرک کارشناسی (در سامانه ثبت نام در آزمون) به جای گواهی فوق حسب مورد فرم
معدل را که از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده است و یا گواهی دوره کارشناسی ارشد پیوسته دارای معدل خود را
بارگذاری کنند.
در ردیف  : 4گواهی یا مدرک دوره کاردانی دارای معدل (در صورت گذراندن این دوره الزامی است و باید ممهور به مهر
اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد  -نوع فایل)jpg :
در ردیف  : 0داوطلبان دوره های نوبت دوم الزم است فرم مخصوص تعهد پرداخت هزینه تحصیلی (فرم شماره  1ذیل
اطالعیه) را تکمیل و بارگذاری نماید( .در صورت ثبت نام داوطلب در دوره نوبت دوم آزمون مرحله دوم الزامی است  -نوع
فایل.) jpg :
در ردیف  :6مدارک مربوط به استفاده از سهمیه مربیان :برای متقاضیانی که واجد شرایط و ضوابط مندرج در بند ()3-1
این اطالعیه باشند و براساس فایل خود اظهاری داوطلب در سازمان سنجش متقاضی استفاده از این سهمیه بوده و به عنوان
مربی معرفی شده باشند .برای این داوطلبان ارائه مدارک مندرج در بند ( )3-1شرایط و ضوابط عمومی شرکت در مصاحبه
الزامی است  -نوع فایل .)pdf:
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در ردیف  : 7ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد در یک صفحه (الزامی است -نوع فایل .) jpg:
در ردیف های  8و  : 1ریز نمرات دوره کارشناسی ( در صورتی که در یک صفحه باشد در ردیف  8و چنانچه دارای
دوصفحه باشد در ردیف  9الزامی است -نوع فایل .)jpg
در ردیف  : 95صفحه اول (عنوان) و چکیده پایان نامه برای فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد آموزشی _ پژوهشی
(الزامی است  -نوع فایل )Pdf
در ردیف  : 99فرم تکمیل شده ثبت اطالعات داوطلب (الزامی است -حداکثر اندازه  250کیلو بایت ،نوع فایل)pdf:
برای داوطلبان دانشکده علوم ریاضی "فرم اطالعات اولیه" بارگذاری شود  (.الزامی است _ نوع فایل )jpg
در ردیف  : 93کارنامه اعالم نتایج اولیه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال  1399سازمان سنجش آموزش کشور(الزامی
است  -نوع فایل )jpg

در ردیف  : 99کارنامه انتخاب رشته داوطلب که در فایل سازمان سنجش تحت عنوان "کارنامه انتخاب رشته کنندگان
آزمون دکتری سال  "1399اعالم شده (الزامی است  -نوع فایل .)jpg
توجه :بهرهمندی از امتیازات مربوط به ردیفهای  94الی  65تنها منوط به بارگذاری مستندات الزم در ردیف-
های مربوط خواهد بود (حداکثر اندازه  305کیلو بایت ،نوع فایل pdf :یا  jpgحسب مورد):
در ردیف  : 94داوطلب دارای تالیف مقاالت چاپ شده پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با
رشته امتحانی ،در مجالت علمی معتبر الزم است صفحه اول و خالصه (چکیده) مقاله را در این قسمت بارگذاری نمایند.
در صورت دارا بودن مقاالت بیشتر مدارک مربوط به هر مقاله را به تفکیک در ردیف های  97 ، 96 ، 90و  98بارگذاری
شود (نوع فایل .)pdf
در ردیف  : 91داوطلب دارای تالیف مقاالت پژوهشی چاپ نشده مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با
رشته امتحانی دارای نامه پذیرش چاپ در مجالت علمی معتبر الزم است صفحه اول و خالصه (چکیده) مقاله علمی و
پژوهشی و نامه ای از مجله مبنی بر پذیرش چاپ قطعی مقاله علمی پژوهشی (تذکر :نامه وصول مقاله قابل قبول نیست)
را در این قسمت بارگذاری نمایند .در صورت دارا بودن مقاالت بیشتر مدارک مربوط به هر مقاله را به تفکیک در ردیف
های  33 ، 39 ، 35و  39بارگذاری شود (نوع فایل .)pdf
در ردیف  : 34داوطلب دارای تالیف مقاالت ترویجی مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با رشته امتحانی در مجالت علمی
معتبر الزم است صفحه اول و خالصه (چکیده) مقاله علمی ترویجی را در این قسمت بارگذاری نمایند .در صورت دارا بودن
مقاالت بیشتر مدارک مربوط به هر مقاله را به تفکیک در ردیف های  37 ،36 ،30و  38بارگذاری شود (نوع فایل
.)pdf
توجه :کلیه مقاالت داوطلبان اعم از علمی– پژوهشی ،علمی -ترویجی و مقاالت چاپ شده در کنفرانسها در صورتی قابل
امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با حوزه تخصصی داوطلب باشند و توسط استاد راهنمای اصلی
داوطلب تایید شده باشند .مقاالتی که در مجالت ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده
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باشند ،قابل بررسی و امتیازدهی نیستند .همچنین در صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب ،بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده
مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد ،در غیر اینصورت امتیازی به آن تعلق نمیگیرد.
در ردیف  : 31مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی
ایران ،در صورت دارا بودن اختراع بیشتر مدارک مربوط به هر اختراع را به تفکیک در ردیف های  95و  99بارگذاری
شود (نوع فایل .)pdf
در ردیف  : 93مستندات برگزیدگان جشنواره ،مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر (گواهی صادره از دبیرخانه یا
مراجع ذی ربط) .در صورت دارا بودن مستندات بیشتر مدارک مربوط به هر یک را به تفکیک در ردیف های ،94 ، 99
و  90بارگذاری شود (نوع فایل .)pdf
در ردیف  : 96داوطلبی که مدارک مربوط به چکیده مقاله یا مقاالت کامل مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با رشته
امتحانی ارائه شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی) را دارد الزم است تصویر جلد کتابچه و خالصه
(چکیده) مقاله ارائه شده در کنفرانس های معتبرداخلی و خارجی و گواهی /تاییدیه ارائه مقاله در کنفرانس توسط
نویسنده را در این قسمت بارگذاری نماید .در صورت دارا بودن مقاالت بیشتر مدارک مربوط به هر مقاله را به تفکیک در
ردیف های  91 ، 98 ، 97و  45بارگذاری شود (نوع فایل .)pdf
در ردیف  :49گواهی طرح ها/پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته ،دارای گواهی از مراجع ذی صالح (نوع فایل .)pdf
در ردیف  : 43مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد ،شناسنامه کتاب و گواهی
انتشار از ناشر مربوطه .در صورت داشتن ترجمه بیشتر مدارک مربوط به هر ترجمه را به تفکیک در ردیف های  49و 44
بارگذاری شود (نوع فایل .)pdf
در ردیف  : 40مستندات مربوط به تالیف مدخل در دانش نامه یا فرهنگ های توصیفی ،مختص داوطلبان دانشکده هنر و
معماری (نوع فایل .)pdf
در ردیف  : 46مستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات ،مختص داوطلبان دانشکده حقوق (نوع
فایل .)pdf
در ردیف  : 47مستندات مربوط به تاثیر گذاری در آراء قضایی ،مختص داوطلبان دانشکده (نوع فایل .)pdf
در ردیف  : 48سایر مدارک و سوابق برجسته علمی (نوع فایل .)pdf
در ردیف  :41گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی در حداکثر مدت  8نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه
محل تحصیل دوره (نوع فایل .)jpg
در ردیف  : 05گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد در حداکثر مدت  5نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل
تحصیل دوره (نوع فایل .)jpg
در ردیف  : 09گواهی برگزیدگان رتبه  1الی  15المپیادهای علمی دانشجویی (نوع فایل .)jpg
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در ردیف  : 03گواهی کسب مدال در المپیادهای جهانی علمی دانش آموزی (نوع فایل.)jpg :
در ردیف  : 09گواهی زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه فقط شامل
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 ،MHLE ،TOLIMO ،TOEFL IBT ،Academicآزمون زبان دانشگاه های سطح یک (نوع فایل.)jpg :
توجه :داوطلب دارای گواهی زبان انگلیسی معتبر اعالم شده فوق (صرف نظر از حداقل نمره قابل قبول مندرج در بند
 1-1شرایط و ضوابط شرکت در آزمون) باید برای کسب امتیاز ،گواهی آن را مطابق اظهارات خود در تقاضانامه و فرم
تکمیل شده ثبت اطالعات داوطلب (ذیل اطالعیه) بارگذاری کند ،در غیر اینصورت امتیاز مدرک مربوطه به وی تعلق
نخواهد گرفت.
در ردیف  : 04گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/موسسه آموزش عالی (نوع
فایل .)jpg
در ردیف  : 00گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی صادره از مراجع ذیصالح (نوع فایل .)jpg
در ردیف  : 06گواهی یا مدرک دوم کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصی (نوع فایل .)jpg
در ردیف  : 07گواهی یا مدرک دوم کارشناسی مرتبط با رشته تخصصی (نوع فایل .)jpg
در ردیف : 08گواهی رتبه اول تا سوم آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل صادره
از سازمان سنجش آموزش کشور (نوع فایل .)jpg
در ردیف  : 01مستندات برگزیدگان مسابقات دادگاههای مجازی در سطح علمی و بین المللی (نوع فایل .)pdf
در ردیف  :65توصیه نامه علمی _ ترجیحا در قالب فرم مندرج در ذیل این اطالعیه توسط اساتید دوره کارشناسی ارشد
(که یکی از آن ها استاد راهنمای اصلی دوره باشد)( .نوع فایل )jpg
در ردیف  :69فرم اعالم مغایریت اطالعات با مدارک توسط داوطلب (درصورت وجودمغایرت الزامی است  -نوع فایل) jpg

مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون
معاونت آموزشی
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