
 

 دانشگاه دامغان   1400سال   دکتری نیمه متمرکز  آزمون    )مصاحبه علمی(   دوم   اطالعیه مرحله 

 

به اطالع متقاضیانی که کد رشته محل این دانشگاه را در فرم انتخاب رشته درج نموده و حد نصاب نمره  ،ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری 

 جهت انجام مصاحبه به موارد ذیل توجه نمایند. ، ند میرساند اصادره سازمان سنجش در دانشگاه دامغان کسب کرده علمی الزم را مطابق کارنامه  

آدرس به  دامغان  دانشگاه  وبگاه  به  مراجعه  صفحه    www.du.ac.irالف(  به  ورود  دکتری،  مصاحبه  نام  الکترونیکی    ثبت  فرم  تکمیل  تاریخ  و    1400/ 1/3از 

   20/3/1400الی

 عنوان وجود ندارد.  چیذکر شده امکان ثبت نام مصاحبه به ه  خیتدکر: پس از تار          

همچنین الزمست رمز دوم  آنرا در قسمت مربوطه بارگزاری نماید  ،تکمیل  از  را دانلود نموده و پس  1فرم شماره  ت قبل از شروع فرایند ثبت نام الکترونیکی  ( ضرویسب

 ریال )هشتصد و پنجاه هزار ریال( را آماده داشته باشد.  850/ 000کارت بانکی جهت پرداخت وجه مصاحبه بملغ

به پست الکترونیکی دانشکده مربوطه در جدول  پ   متقاضیان باید(    ج ارسال   زیرس از ثبت نام الکترونیکی کد رهگیری پرداخت الکترونیکی را بهمراه  فایل موارد ذیل 

 آزمون دکتری و گرایش مربوطه قید شود(   کلمه   )در عنوان ایمیل . نماید

 د شد.برگزار خواه مطابق برنامه زمانبدی ذیل   بصورت مجازی و مصاحبه علمی(د

 تلفن دانشکده  آدرس ایمیل دانشکده  غیرحضوری  تاریخ مصاحبه عنوان رشته تحصیلی

ماهتیر 5و2خرداد و 29 تجزیه  -شیمی   analytical@du.ac.ir 02335220095 

تیرماه1و  خردادماه31 معدنی -می شی  inorganic@du.ac.ir 02335220095 

آلی -می شی تیرماه  3الی  2   organic@du.ac.ir 02335220095 

فیزیک  -می شی خردادماه24و  23   physicalchimistry@du.ac.ir 02335220095 

فیزیولوژی-زیست شناسی جانوری خردادماه26و25   biology@du.ac.ir 02335220237 

خردادماه 23و22 هسته ای -فیزیک  physics@du.ac.ir 02335220090 

خردادماه24 نانو ساختارها  –نانو فیزیک    physics@du.ac.ir 02335220090 

خردادماه26و25 ماده چگال  –فیزیک   physics@du.ac.ir 02335220090 

علمی محاسبات  -کامپیوتر علوم خردادماه03   Dean-smcs@du.ac.ir 20233522009  

 : مورد نیاز که الزم است به آدرس ایمیل دانشکده مربوطه ارسال گردد مدارک  

   و ریز نمرات ( لیسانس فوق  )  ارشد   کارشناسی   مدرک   -1

فارغ التحصیل شوند ) اصل گواهی تأیید شده    1400/ 6/ 31دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد هستند می بایست حداکثر تا تاریخ    که  شدگانیمعرفی  -تبصره

 (( یوست پ  فرم() آموزش کشور سازمان سنجشفرم توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق 



 مدرک کارشناسی    -2

مدرک کاردانی را   اسکنمدرک کارشناسی ناپیوسته می بایست    یمیلآن دسته از معرفی شدگانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند عالوه بر ا  -1تبصره

 نمایند.  نیز ارسال

به دالیلی قادر به ارائه مدرک و یا مدارک  -2تبصره   باشند، الزم است    2و    1مندرج در بندهای    معرفی شدگانی که    اصل گواهی فارغ التحصیلی تأیید شدهفوق نمی 

 توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل أخذ مدرک را به همراه داشته باشند. 

 . سنجش  العات ارسالی از سوی سازمانای معرفی شده با مشخصات اطبرای تطبیق مشخصات شناسنامهپرسنلی   عکس   و  کارت ملی ،  شناسنامه   سکن تمام صفحات ا   -3

 مخصوص) نشان دهد راهنمای شرکت در آزمون مذکور چهفه عمومی« مندرج در دفتر معرفی شده را با توجه به بند »مقررات وظی  وضعیت نظام وظیفهمدرکی که -4

   برادران(.

آوری بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد،  ، تحقیقات و فنگواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم ـ5

 اند.برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده

 .(مدرک)در صورت داشتن شده باشد مشخصکه نمره در آن  خارجه  زبان مدرک  – 6

 ارائه نمایند الزمست گواهی مربوطه را  ،استفاده نموده اند رانایثارگپذیرفته شدگانی که از سهمیه   -7

 پرینت کارنامه مرحله اول آزمون دکتری  -8

 بصورت الکترونیکی ارسال شده است قبال که  (1)فرم شمارهفرم تکمیل شده درخواست پذیرش -9

 ( 2فرم شماره )ز اساتید دوره کارشناسی ارشدنفر ا     1ه نامه از استاد راهنما و  ی توص_10

سوابق سوابق تدریس در دانشگاه ها، رتبه در جشنواره ها والمپیادها و......( و )سوابق آموزشی مدارک و مستندات مربوط بهاسکن    معرفی شدگان همچنین می بایست،-11

ت شده، طرحها و پروژه ها انجام شـده، تـالیف وترجمـه کتـاب پژوهشی وعلمی ترویجی، مقاله کنفرانس های معتبر، اختراع ثب  –مقاالت علمی    ،پایان نامه  )مانندوهشی  پژ

  را ارسال نمایند.کامل نموده اند ( 1)فرم شماره که در فرم درخواست پذیرش  و......( خود را،  

 

 رسید پرداخت ثبت نام الکترونیکی ارائه    -12

 .گردد  اقدام زیر موارد به نسبت الزمست که شود   می   انجام (  اینترنتی )   حضوری   غیر   بصورت   فقط   مصاحبه  کرونا، بیماری از ناشی خاص شرایط به توجه با( ر

 .  نمایند به اقدام میکروفن و دوربین به مجهز تاپ لپ یا  کامپیوتر روی بر ترتیب به کانکت آدوب افزار نرم  نصب به نسبت باید داوطلبان

 . نمایند اقدام  ذیل لینک طریق  از راهنما متنی فایل و جلسه در شرکت تصویری راهنمای فایل مشاهده  ها، افزار نرم دانلود جهت

 . نمایند استفاده پرسرعت اینترنت از باید داوطلبان قبول، قابل ارتباط برقراری  منظور به

 . شد خواهد رسانی اطالع مربوطه دانشکده توسط مصاحبه  ساعت و  شد خواهد  پیامک  دواطلب هر برای مجازی مصاحبه کد ورود به اتاق

 . شوند وارد شده اعالم لینک به خود خانوادگی  نام درج با و مهمان صورت  به شده اعالم زمان در باید نداوطلبا

 . دارد نگه روشن مصاحبه  انجام  طول در را خود میکروفن و دوربین داوطلب است  الزم مصاحبه زمان در

 داشته باشند.آماده زمان مصاحبه در  ندارسال نموده ا بصورت الکترونیکیکه ی را اصل مدارک متقاضیان، ضروریست :1تذکر

 سازمان سنجش برای متقاضیان الزامی است.  2و  1:احراز کلیه شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه شماره2تذکر

 ش دانشجو سازمان سنجش خواهد بود. : پذیرش نهایی و قطعی پذیرفته شدگان در مرحله ارزیابی تخصصی منوط به تایید صالحیت عمومی آنها از طرف دبیرخانه گزین 3تذکر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز(   02)حداکثر  و فناوری   پژوهشی   آموزشی،   نحوه محاسبه امتیازات   -1جدول شماره    

 

حداکثر   نوع فعالیت  ردیف 

 امتیاز 

 امتیاز مکتسبه  نحوه ارزیابی 

تحصیلی   پژوهشی)داخلی و خارجی(مرتبط با رشته   –مقاالت علمی  1-1 1  

د تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران گواهی ثبت اختراع مور   2-1  

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر   3-1  

 

آیین نامه ارتقاء مطابق با    

 

ترویجی مرتبط  با رشته تحصیلی   –مقاالت علمی   2   مطابق با آیین نامه ارتقاء   

امه ارتقاء مطابق با آیین ن   مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر)داخلی یا خارجی(  3   

  مطابق با آیین نامه ارتقاء   تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی  4

    معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل  5

    برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی  6

6  مطابق با جدول شماره   مدرک زبان معتبر  7   

    کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد  8

   20 جمع  

امتیاز(   30)حداکثر  علمی و سنجش علمی   امتیاز مصاحبه   -2جدول شماره   

ارزیابی   نحوه  ردیف   امتیاز  حداکثر امتیاز  

 طبق نظر کمیته مصاحبه کننده 

   آزمون شفاهی  1

 برابر جداول امتیاز مصوب دانشکده   مصاحبه تخصصی  2

دانشکده   مصوب   امتیاز   جداول   برابر   نظر اساتید راهنما  3  

  30 جمع  



( امتیاز مدرک زبان ج   

همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی   -6جدول   

          

 

 

MSRT  (MCHE) IELTS IBT Toefl Tolimo  حداکثر امتیاز 

95-100  5-9 /7  113-120  263-300  625-680  8 

 
90 7 100 250 600 

85 5 /6  90-91  232 575 7 

80 6 79-80  213 550 6 

75 5 /5  69-70  196 525 5 

70 5 59-60  173 500 4 

65 5 /4  49-50  152 475 3 

55 4 39-40  133 450 2 

45 5 /3  29-30  113 425 1 


