
 باسمھ تعالی

 شمارة یک اطالعیه

  دکتريجذب دانشجو در دوره هاي  

  دانشگاه حکیم سبزواري پردیس خودگرداندر 

تحصـیل در دوره هــاي   ۀداوطلبــان ادامـ  از دانشــگاه حکـیم سـبزواري   پـردیس خـودگردان  

بر اساس مجوز دفتـر   ،به شرح زیردکتري ي رشته 3در  ،1392ماه سال  مهرتحصیالت تکمیلی از 

برابـر  و  04/02/92مـورخ   12453/22/2بـه شـمارة   رش و برنامـه ریـزي آمـوزش عـالی     گست

ثبـت نـام بـه عمـل     ، سـازمان سـنجش کشـور    بدون شرکت در آزمـون  سراسـري   مقررات مربوط

   .آورد می

  :ي ثبت نامیرشته ها 

  مواد .1

  مکانیک .2

 برق .3

نشـانی  بـه    دانشـگاه  پـردیس خـودگردان  سـایت   بـه  شتریباطالعات جهت کسب  

www.hsu.ac.ir/pardis 05712641959 تلفـن  یـا بـا شـماره    مراجعه فرمایید 

  .تماس حاصل نمایید

ارسال مدارك از طریق پست   و باشد می 30/04/92الی  16/04/92 :زمان ثبت نام

  الکترونیک به نشانی                                       

pardishakim@hsu.ac.ir       صورت می پذیرد.    

  



  2اطالعیه شمارة 

  :شرایط ثبت نام

  :نحوه پذیرش) الف

 

ریزنمرات و معدل ،  داوطلبان ، پژوهشی و اجراییآموزشیعلمی، باتوجه به سوابق  ،بعد از وصول مدارك تحصیلی حکیم سبزواري،دانشگاه  پردیس خودگردانآموزش ادارة  .1

   .، اسامی پذیرفته شدگان نهایی را اعالم خواهد نمود)برگزاري آزمون و انجام مصاحبه(و رشد ا  کارشناسیمقطع 

 ي تحصیلی با رشته ي لذا مرتبط بودن رشته ،ردیگ انجام میسنجش  سازمان آزمونبدون شرکت در  حکیم سبزواريدانشگاه  پردیس خودگرداناز آنجاکه پذیرش دانشجو در  .2

 .باشدمی تایید صالحیت علمی   پذیرش و مالكمورد تقاضا 

  

 شرایط الزم براي اخذ پذیرش ) ب

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و  وزارتیید أمعتبر داخل و یا خارج از کشور که به ت و مؤسسات آموزش عالی ها از دانشگاه ارشد کارشناسی ي مدرك رسمی پایان دورهدارابودن  .1

  .رسیده باشد ه آزاد اسالمیبهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگا

  .التحصیل شده باشند خود فارغارشدمقطع کارشناسی محل تحصیل از دانشگاه  91-92تحصیلی  دومداوطلبان پذیرش باید حداکثر تا پایان نیمسال  :1تذکر

  فارغ التحصیل شوند 31/6/1392داوطلبان باید حد اکثر تا تاریخ 

 .نباشد 14 متر ازک کارشناسیمقطع  معدل کلحداقل میانگین  .2

 .گردد اعالم میبه داوطلب پس از دریافت نتیجه  قبولی قطعید و یرانجام می گ شوراي سیاستگذاري پردیس توسط تأیید نهایی،داوطلبان و صالحیت عمومی   .3

 .می گیردبه عنوان یکی از معیارهاي پذیرش مورد توجه قرار  آزمون سراسري ي نمره ،درصورت شرکت داوطلب در آزمون سراسري .4

 .پذیرش پردیس موثر است امتیازداوطلبان، درعلمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی  مداركارسال تصویر  .5

 

  :وضعیت نظام وظیفه) ج

 

 .ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی براي داوطلبین ذکور نداشتن منع قانونی .1

  .نظام وظیفه، معافیت دائم کارت پایان خدمتدارا بودن  .2

 .صادر می گردد معافیت تحصیلی ،ولین در صورت نداشتن غیبتبراي مشم .3

  :اولیه مدارك الزم براي ثبت نام و درخواست پذیرش) د

 

 .و فرم مدارك الزم، موجود در زیر اطالعیه  فرم ثبت نامتکمیل و ارسال  .1

 .کارشناسی ارشدفارغ التحصیلی و یا گواهی موقت پایان دوره  مدرك تصویر .2

  .پشت ورو کارت ملیو  شناسنامه تصویر تمام صفحات .3

 .شناسنامه ذکر شود حاشیۀ تصویربه صورت خوانا در  پست الکترونیکیو همچنین همراه و  تلفن هاي ثابتشماره  .4

 .)چسبانده شودنیز یک عکس برروي فرم ثبت نام .( 3×4 قطعه عکس یک .5

 .موجود، پژوهشی و اجرایی آموزشیعلمی، سوابق  .6

شعبۀ مرکزي سبزوار، تجارت نزد بانک  7874517554ي  به شماره)دانشگاه پردیس خودگردان(به حساب درآمداختصاصی دانشگاه حکیم سبزواري  ریال 000/500مبلغواریز  .7

 .)گردد مسترد نمیگفتنی است، این مبلغ به هیچ وجه . (بابت بررسی مدارك و تشکیل پرونده و ارسال اصل آن همراه سایر مدارك

    ).بودن در صورت موجود(ت تصویر کارت پایان خدم .8

  .نام اولیه به معناي ثبت نام قطعی و پذیرش نیست ثبت. سایر مدارك الزم متعاقباً اعالم خواهد شد :1تذکر

   .ي نهایی و پذیرش الزامی است ي ترم پس از اعالم نتیجه                 ي محضري  و واریز شهریه ي تحصیلی از دانشگاه مبدا، تعهدنامه ي اصل مدارك تحصیلی، ریز نمرات، تأییدیه ضمناً ارائه :2تذکر

 :صـورت گیــرد ، بـه نشــانی زیـر   )zip(بـه صــورت فشـرده   صـرفا از طریــق ایمیـل   و درخواســت پـذیرش اولیـه  بـراي ثبــت نـام    ي فـوق  گانــه 7مـدارك  ارسـال  ) ھ�ـ

pardishakim@hsu.ac.ir  



  
 �د�س �ود��دان دا�ه ح��م ��زواری 

  

  تحقیقات و فناوري لوم،وزارت ع

  حکیم سبزواري دانشگاهخودگردان  پردیس

  )فرم ثبت نام اولیه(

  

  

  

  

  

  

  

  :نام و نام خانوادگی

                                        

                                        
  

Name:  
                                        

                                        
  

  :محل صدور شناسنامه  :محل تولد  :تاریخ تولد  :شماره شناسنامه

  :فرزند  □متاهل       □مجرد   : وضعیت تاهل  □مرد       □زن  : جنسیت  :ملیت  :نام پدر

  :نام رشته تحصیلی درخواستی  :کد ملی

       □  دکتري: مقطع تحصیلی درخواستی

  :سابقه تحصیلی

  

  

  

  

  

  

  رشته تحصیلی  تاریخ اخذ  معدل  محل اخذ  نام دانشگاه یا مؤسسه  مقطع تحصیلی

            دیپلم

            فوق دیپلم

            ناسیکارش

            کارشناسی ارشد

 

□در حین خدمت  -5       □معاف تکفل -4    □معاف پزشکی  -3      □پایان خدمت -2     □معاف دائم  -1 :وضعیت نظام وظیفه   

□مشمول-12 □ غیره -11     □آموزش و پرورش  -10     □نیروهاي مسلح - 9     □عضو سپاه -8       □طلبه  -7       □معاف موقت - 6  

 □فرزند شهید  □به باال%70 □فرزند جانباز  □جانباز : وضعیت ایثارگري

  □زرتشتی  -4    □کلیمی   -3     □مسیحیت  -2    □اسالم  - 1 :دین

 کد شهرستان

 

:محل سکونت نشانی کدپستی شماره تلفن  

  :کدپستی                                                 :محل کار نشانی شماره تلفن

   

  طلبتاریخ و امضاي دو

 

 

 

 

......................پست الکترونیکی نشانی  

......................شماره تماس اضطراري  

..........................................تلفن همراه  

  

محل 

الصاق 

 عکس



 دانشگاه حکیم سبزواري 1392رزومه دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتري 

  :مشخصات فردي) الف

  :وضعیت نظام وظیفه  :نام و نام خانوادگی

  :شماره داوطلب  :شماره پرونده

  :وضعیت تاهل  :سال تولد

  :وضعیت اشتغال  :تلفن تماس

  :آدرس الکترونیکی  :آدرس

بـدیهی اسـت داوطلـب بایـد در     . باشـد  مندرج در این پرسشنامه صرفاً با ارئه اصل مدرك معتبر قابل ارزیابی می» ج«و » ب«اي کلیه موارد ذکر شده در بنده :توجه

  .صورت ضرورت اصل مدرك را نیز ارائه نماید

  

  :سوابق آموزشی) ب

  سال خاتمه  سال شروع  نمره پایان نامه  معدل کل  نام دانشگاه  گرایش-رشته  مقطع تحصیلی

              کارشناسی

              کارشناسی ارشد

              نام استاد راهنما -عنوان پروژه کارشناسی

              نام استاد راهنما -عنوان پروژه کارشناسی ارشد

 

  :مدرك زبان -

  توضیحات  سال امتحان  نمره اخذ شده  نام آزمون

        

  

  :)تدریس دروس کارشناسی ارشد با ارائه مدرك معتبر(سوابق آموزشی  -

  نام موسسه یا دانشگاه  سال تحصیل  مقطع  نام درس  ردیف

  

  

        

  

  :برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهاي معتبر -

  سال برگزیده شدن  رتبه  جشنواره/المپیاد/نام مسابقه  ردیف

        

  

  )لطفاً در این قسمت چیزي نوشته نشود(نمره کل امتیاز آموزشی داوطلب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بق پژوهشیسوا) ج

  مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهاي داخلی و خارجی -1

  

تعداد مقاالت چاپ 

  پذیرفته شده/شده

علمی   ISIمجالت 

  پژوهشی

علمی 

  ترویجی

  امتیاز  سایر موارد  کنگره/ همایش

ــام نوی  عنوان مجله سال انتشار  عنوان مقاله     ــندگان نــ ســ

نویسنده مسئول مقالـه  (

مشـخص  * را با عالمت 

  )فرمایید

  

عناوین مقاالت مجالت 

ISI  

          چاپ شده

          پذیرفته شده

عناوین مقاالت مجالت 

  علمی پژوهشی

          چاپ شده

          پذیرفته شده

عناوین مقاالت مجالت 

  علمی ترویجی

          چاپ شده

          پذیرفته شده

ئه عناوین مقاالت ارا

  ها شده در همایش

          چاپ شده

          پذیرفته شده

  

  )ترجمه یا تالیف(کتب  -2

  سال انتشار   عنوان کتاب  

  تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب 

  ذکر شده روي جلد

  امتیاز

          تالیف  کتب

          ترجمه

  

  :طرحهاي ملی و یا تحقیقاتی -3

  

  تحقیقاتی/طرحهاي ملی 

  امتیاز  سمت در طرح  ال اجراس  کارفرما  عنوان طرح

  

  

        

  .نماییداید، نام اختراع، محل ثبت و تاریخ ثبت را مشخص  چنانچه تا کنون اختراعی را به ثبت رسانده -4

  

  



  .لطفاً به سواالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید

 .دارید را ذکر نمایید که به آن تسلط.... ) و  Auto cad،MAT LAB:مانند(نام نرم افزارهاي کامپیوتري  -1
 
  
 هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تامین خواهد شد؟ -2
  
  
 
 اید؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟ آیا بورس تحصیلی دریافت کرده -3
 
  
 
 اید؟ آیا براي شغل دیگري در کنار تحصیل خود برنامه ریزي کرده -4
  
  
  
هـایی ماننـد حـل تمـرین دروس، تهیـه دسـتور کـار آزمایشـگاههاي آموزشـی، همکـاري اجرایـی در             کاري شما در دانشکده در زمینهدر صورت نیاز میزان هم -5

 به چه میزان خواهد بود؟... هاي آموزشی یا پژوهشی و  آزمایشگاه
  
  
  
 
 تواند در اننتخاب شما تاثیر داشته باشد؟ کنید می فکر می بینید که در این پرسشنامه سوال نشده است و در خود می) اخالقی/ عمومی/علمی(چه ویژگیهایی  -6
  
  
 
 :اولویت بنویسید را به ترتیب يحداقل سه مورد از موضوعات موردعالقه خود براي ادامه تحصیل درمقطع دکتر -7

  استاد  موضوع تخصصی  ردیف

      

      

      

      

      

      

      

  کنید؟ ا مطلوب ارزیابی میکار خود ر دکتريبا چاپ چند مقاله علمی در طول دوره  -8

  یا علمی، پژوهشی  ISIمقاله مجله     مقاله کنفرانس بین المللی 

  

  .به صورت تمام وقت امکان پذیر خواهد بود و تعهد حضور تمام وقت الزامی است دکتريپذیرش دانشجویان *

  

  

  

  :امضاء        :تاریخ        :نام و نام خانوادگی

  

  

  

  

  



  

  

  ندارم  دارم  نوع مدرك   

      3×4عکس رنگی   1

      )سري کامل1( تصویر تمام صفحات شناسنامه   2

      )سري1(لی پشت ورو تصویر کارت م  3

      یا اصل و کپی گواهی موقتارشد مدرك کارشناسی  تصویر  4

      آموزشی-اجرایی -وهشیژپ-سوابق علمی  5

      هزینه ثبت نامفیش   6

      فرديفرم اطالعات   7

  وضیعت نظام وظیفه   8

  کارت پایان خدمت  معافیت موقت معافیت تحصیلی 

  )دفترچه اعزام( مشمول ..............................سایر معافیت با ذکر نوع 

    

      کارت ورود به جلسه   9

  

 پـردیس خـودگردان  بـه آمـوزش   ...............................نقص پرونـده خـود را حـداکثر تـا تـاریخ      ممتعهد می گرد                                   اینجانب

خـوداري نمایـد و هـر     دانشـگاه این صورت دانشگاه مجاز خواهد بـود از ثبـت نـام ایـن جانـب در      در غیر .دانشگاه حکیم سبزواري تحویل نمایم

  .خسارتی که دانشگاه اعالم نماید متقبل خواهم شد

 
  :امضاء داوطلب  :نام و نام خانوادگی کنترل کننده

  :تاریخ  :امضاء

  

  :تذکر

 ،یدیدرج نما لطفاً موارد فوق را با دقت تکمیل تمامی موارد فوق الزامی است.  

 مسئولیت هرگونه پاسخ خالف واقع،به عهده متقاضی می باشد و در صورت مشاهده طبق مقررات عمل خواهد شد  . 

 به محض تغییر نشانی، دانشجو موظف است مراتب را بالفاصله کتبآً به پردیس اعالم نماید  . 

 طلب تلقی نمی شودتکمیل و ارسال مدارك، به منزله پذیرش و ثبت نام داوشود، تأکید می. 

 همراه با سایر مدارك ارسال نمایید، را پس از تکمیل هاي فوقفرم .  

 

   

 دانشگاه حکیم سبزواري پردیس خودگردانروابط عمومی                                                         

   .)گردد میاین فرم توسط داوطلب تکمیل و همراه سایر مدارك ارسال (طلبانفرم کنترل مدارك ثبت نام داو

  ):در این قسمت چیزي ننویسید(شماره داوطلبی  :نام و نام خانوادگی

    :رشته تحصیلی درخواستی


