
  ١٣٩۶) سال PhD(دكتري تخصصينیمه متمرکز آزمون داوطلبان چند برابر ظرفیت اطالعیه مصاحبه از 

دانشجوي دکتري  ،-سازمان سنجش آموزش کشوربرگزاري توسط –1396سال طریق آزمون نیمه متمرکز دکتري تخصصی  از ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل   
بر قابل قبول این دانشگاه (داراي حد نصاب . داوطلبانی که رشته محل هاي دانشگاه صنعتی بابل را در پرتال سازمان سنجش ثبت نموده و می نمایدش پذیر

  مراجعه حضوري داشته باشند: ،) براي مصاحبه علمیتوضیحات زیربر طبق ) می باشند، پس از ثبت نام اینترنتی (اعالم سازمان سنجش آموزش کشوراساس 
  می باشد. همچنین: 2به شرح جدول صفحه  )به انتخاب داوطلب در یکی از نوبتها( مصاحبه علمیهاي تاریخ و  رشته محلهاوضعیت 

 علمی می باشد.مرحله دوم آزمون در دانشگاه صنعتی بابل، بر اساس بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه  
 باشد:اعالم سازمان سنجش آموزش کشور به قرار زیر می نمره نهائی داوطلب، بر اساس 

 % امتیاز مصاحبه}30شی + % سوابق آموزشی، پژوه20آزمون کتبی (مرحله اول) +  % نمره50{ 

 باشد.می 3صفحه فرم  مطابق امتیازات سوابق آموزشی، پژوهشی، همچنین مصاحبه علمی 

 ، حد نصابی را براي پذیرش نهائی در نظر گیرد.تا پس از مصاحبهمحفوظ می دارد این حق را براي خود صنعتی بابل،  دانشگاه 

. همچنین ارسال از طریق سیستم آموزشی گلستان الزامی است )resumeداوطلب ( پژوهشی ،سوابق آموزشی و فرم اعالم مشخصات فرديارسال  
 است.شدهدر صفحات بعدي آورده resumeنمونه فرم  /گردد.نیز توصیه میالکترونیکی سایر مدارك درخواست شده 

 ، مستندات آموزشی و پژوهشی نسخه هاي فیزیکی، در سایت آموزشی گلستان و مستندات مدارك بارگذاريعالوه بر  داوطلبانگردد که تاکید می 
 .به همراه داشته باشندمصاحبه علمی جلسه خود را در هاي و پایان نامه نمره زبان

 روز مصاحبه الزامی می باشد.همچنین براي احراز هویت داوطلب، به همراه داشتن مدارك زیر براي  

  

  :ورود به مرحله مصاحبهقبل از  ،)زیر به شرحکنترل مدارک داوطلب (
  شناسنامه و کارت ملی اصل-1
در صورتی که داوطلب در زمان ثبت نام آزمون، (دوره هر دو ریز نمرات به همراه  )با ذکر معدلدوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (فراغت گواهی  اصل-2

. دانشجویان گواهی معدل به پیوست می باشدنمونه فرم (دانشگاه محل تحصیل نیز الزامی است.  از رسمیمعدل گواهی  اصلبوده، عالوه بر آن،  دانشجوي سال آخر کارشناسی ارشد

دارند می باید اصل مدرك  ناپیوسته .كهمچنین داوطلبانی که مدرك  .)درخواست نمایند. از سیستم گلستان، را 281سال آخر دانشگاه صنعتی بابل، از تحصیالت تکمیلی دانشکده خود، گزارش 
 تحصیلی الزامی است.  -اصلی–به همراه داشتن گواهی تایید ریزنمرات به همراه مدرك دانشنامه ) کاردانی خود را نیز به همراه داشته باشند.

  96تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتري -3
  )متقاضی سهمیه مربی براي داوطلبین(حکم کارگزینی محل خدمت و  - تایید باالترین مقام مسئول با-عضو هیات علمی رسمی استخدامی براي وضعیتگواهی  اصل-4
  )سهمیه رزمندگانداوطلبین براي (ارائه مدرکی که نشانگر وضعیت استفاده از سهمیه رزمندگان باشد - 5
  - پس از ثبت نام و بارگذاري مدارك در پورتال سیستم آموزشی گلستان– نیمه متمرکز دکتريآزمون گواهی ثبت نام غیرحضوري -6

  سیستم آموزشی گلستان عمل نمایید:براي ثبت نام غیر حضوري، از طریق 
  http://golestan.nit.ac.ir    شناسه کاربري   <---    ورود به سیستم //////  = 7+ شماره داوطلبی    ///////  شماره ملی داوطلب = گذر واژه 

  و گذرواژه کد ملی خود وارد می گردد. 234567، با شناسه کاربري  23456به طور مثال: داوطلبی با شماره داوطلبی 
  دکتري نیمه متمرکز-تقاضاي ثبت نام در مصاحبه علمی-نیمه متمرکز- ثبت نام-آزمون-منوي کاربر>> 

  تا روز قبل از آخرین مصاحبه بر طبق جدول پیوست 01/03/96براي ارسال مدارك: آموزشی گلستانشروع ثبت نام بر روي سایت 
  دریافت می گردد. اینترنتیاز طریق فرآیند ثبت نام  ،ریال )یک میلیون(1,000,000به مبلغ  "بررسی سوابق داوطلب و مصاحبه"هزینه 

  کت در مصاحبه علمی نخواهدبود.شر از بهداوطلب مج ،)نسخه اصلی مداركالزم به یادآوري است که بدون در دست داشتن مدارك یادشده در باال (
  اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه-طبقه چهارم-ساختمان تحصیالت تکمیلی-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- خیابان شریعتی-بابل محل مراجعه داوطلب:

- )1501 :داحلیداوطلبان رشته مهندسی عمران (-)1406 :داخلی//داوطلبان رشته مهندسی برق ( 011-32332071-4   تلفن براي تماسهاي ضروري:شماره 
  ) // 1604 :داخلیداوطلبان رشته مهندسی شیمی( -)1310 :داخلیمهندسی مواد ( )،1301 :داخلی( داوطلبان رشته مهندسی مکانیک

  صبح روز مصاحبه 8-11:30 :انجام فرآیند بررسی مدارك و معرفی براي مصاحبهساعت حضور براي 
  

  

نامه به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه و معرفی -در همانروزرا  مورد نیازمدارك  ،در دانشکده مصاحبهانجام قبل از  ،داوطلبینالزم می باشد تا  وجه:ت
 . بدون در دست داشتن مدارك یادشده، داوطلب مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه نمی باشددریافت نمایند. بدیهی است مصاحبه  براي
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 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل            مصاحبه علمی از داوطلبان -1396آزمون نیمه متمرکز دکتري تخصصی سال    

  

 مصاحبه علمیجدول زمانبندي 

 ظرفیت دوره نام رشته*گرایش کد رشته محل
تاریخ اول 
 مصاحبه 

تاریخ دوم 
 مصاحبه

 تیر ١٩دوشنبھ   خرداد ٢٩دوشنبھ  1 پردیس خودگردان مھندسي برق *الكترونیك 3366
 تیر ١٩دوشنبھ   خرداد ٢٩دوشنبھ  4 روزانھ مھندسي برق *الكترونیك 3342
 تیر ١٩دوشنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  2 پردیس خودگردان مھندسي برق *مخابرات سیستم 3450
 تیر ١٩دوشنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  2 روزانھ مھندسي برق *مخابرات سیستم 3412
 تیر ١٩دوشنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  1 پردیس خودگردان مھندسي برق *مخابرات میدان وموج 3445
 تیر ١٩دوشنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  2 روزانھ مھندسي برق *مخابرات میدان وموج 3388
 تیر ١٩دوشنبھ  تیر ١٣سھ شنبھ  1 پردیس خودگردان مھندسي برق *قدرت 3510
 تیر ١٩دوشنبھ  تیر ١٣سھ شنبھ  5 روزانھ مھندسي برق *قدرت 3480
 تیر ١٩دوشنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  5 پردیس خودگردان مھندسي برق *كنترل 3557
 تیر ١٩دوشنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  5 روزانھ مھندسي برق *كنترل 3534
 مرداد ٢دوشنبھ  تیر ٢۴شنبھ  6 پردیس خودگردان مھندسي عمران *سازه 3607
 مرداد ٢دوشنبھ  تیر ٢۴شنبھ  6 روزانھ مھندسي عمران *سازه 3580
 مرداد ٢دوشنبھ  تیر ٢۴شنبھ  1 روزانھ مھندسي عمران *مھندسي زلزلھ 3618
 مرداد ٢دوشنبھ  تیر ٢۴شنبھ  3 روزانھ مھندسي عمران *ژئوتكنیك 3649
 مرداد ٢دوشنبھ  تیر ٢۴شنبھ  1 روزانھ مھندسي عمران *مھندسي اب وسازه ھاي ھیدرولیكي 3685
 مرداد ٢دوشنبھ  تیر ٢۴شنبھ  2 روزانھ مھندسي عمران *راه وترابري 3704
 مرداد ٢دوشنبھ  تیر ٢۴شنبھ  2 پردیس خودگردان مھندسي عمران *مھندسي محیطزیست 3772
 مرداد ٢دوشنبھ  تیر ٢۴شنبھ  2 روزانھ مھندسي عمران *مھندسي محیطزیست 3765
 تیر ٢٠سھ شنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  4 پردیس خودگردان مھندسي مكانیك *ساخت وتولید 3813
 تیر ٢٠سھ شنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  4 روزانھ مھندسي مكانیك *ساخت وتولید 3800

تخصصي مھندسي مكانیك *طراحي كاربردي شاخھ  3872
 تیر ٢٠سھ شنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  1 پردیس خودگردان مكانیك جامدات

مھندسي مكانیك *طراحي كاربردي شاخھ تخصصي  3835
 تیر ٢٠سھ شنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  2 روزانھ مكانیك جامدات

مھندسي مكانیك *طراحي كاربردي شاخھ تخصصي  3917
 تیر ٢٠سھ شنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  2 پردیس خودگردان دینامیك كنترل وارتعاشات

مھندسي مكانیك *طراحي كاربردي شاخھ تخصصي  3893
 تیر ٢٠سھ شنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  4 روزانھ دینامیك كنترل وارتعاشات

 تیر ٢٠سھ شنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  4 پردیس خودگردان مھندسي مكانیك *تبدیل انرژي 3982
 تیر ٢٠سھ شنبھ  تیر ١٢دوشنبھ  4 روزانھ مھندسي مكانیك *تبدیل انرژي 3948

 ٢٣سھ شنبھ  4 روزانھ مھندسي پزشكي *بیوالكتریك 4114
 تیر ١١یکشنبھ  خرداد

 تیر ١٨یکشنبھ  تیر ٣شنبھ  6 روزانھ - مھندسي موادومتالورژي * 4305
 تیر ١٩دوشنبھ  تیر ٧چھارشنبھ  8 روزانھ - مھندسي شیمي * 4351
 تیر ١٩دوشنبھ  تیر ٧چھارشنبھ  6 پردیس خودگردان مھندسي شیمي *بیوتكنولوژي 4394
 تیر ١٩دوشنبھ  تیر ٧چھارشنبھ  6 روزانھ مھندسي شیمي *بیوتكنولوژي 4389
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  1396آزمون نیمه متمرکز سال  در جلسه مصاحبه علمی PhDمتقاضیان دوره دکتري   فرم امتیاز دهینمونه 
  

  )امتياز ۴۰حداکثر ( امتياز پژوهشیحنوه حماسبه -الف
حداکثر   /مورد/شاخص ارزيابینوع فعاليت  رديف

  امتياز
از امتي  حنوه ارزيابی

  داوران
 
١ 
 

پايـان  )، مسـتخرج از  داخلی و خارجیمقاالت علمی، پژوهشی (
   نامه

  
  
۲۸  
  

    امتياز ۷هر مقاله تا 

غري مرتبط با پايان  -)داخلی و خارجیمقاالت علمی، پژوهشی (
   امتياز  ۸تا  –نامه 

  امتياز ۲هر مقاله تا 

  امتياز ۲هر مقاله تا    امتياز ۶تا  – پايان نامهمقاالت علمی، تروجيی، مستخرج از 
  امتياز ۱هر مقاله تا   امتياز ۲تا  –مقاالت علمی، تروجيی، غري مرتبط با پايان نامه 

  ۵صنعتی ايران تا و مورد تاييد سازمان پژوهشهای علمی و  ۷بني املللی تا   بني املللیداخلی و گواهی ثبت اختراع 
  )به تشخيص کميته مصاحبه کننده(امتياز ۷و خارجی تا  ۳برگزيدگی داخلی تا   )۴مطابق جدول ( برگزيدگی در جشنواره های علمی معترب

    امتياز ۱و ملی تا  ۲بني املللی تا    ۴  مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معترب (ملی و بني املللی) ٢
       ۴  کتاب مرتبط با رشته حتصيلیتاليف يا ترمجه  ٣
    امتياز، به تشخيص کميته مصاحبه کننده ۲و بسيار خوب تا  ۴عالی تا   ۴  کيفيت پايان نامه کارشناسی ارشد ۴
راهنما درج شده باشد و دانشجو پايان نامه، مقاله ای است که از پايان نامه داوطلب (دانشجو) استخراج شده و در آن نام دانشجو، استاد (استادان) مستخرج از  همقال 

  نويسنده اول يا پس از حذف نام استاد (استادان ) راهنما و استاد مشاور، نويسنده اول باشد.
  می باشد. مطابق آئني نامه ارتقاء و شيوه نامه مصوب هيئت مميزه دانشگاه، ۳تا  ۱امتيازدهی بندهای  ///

  

  )امتياز ۳۰حداکثر ب)حنوه حماسبه امتيازات آموزشی (
       ۶تا   داوطلب کارشناسی دوره معدل  ۵

    )۲و  ۱ول امتيازات پيوست (جداول اطبق جد  ۴  کيفيت دانشگاه حمل حتصيل دوره کارشناسی ۶
       ۳تا   داوطلب معدل دوره کارشناسی ارشد ٧

    )۲و  ۱ول امتيازات پيوست (جداول اطبق جد  ۴  کيفيت دانشگاه حمل حتصيل دوره کارشناسی ارشد ٨
نيمسال، امتيـازی   ۸طول دوره بيش از  -امتياز ۲نيمسال،  ۸برای طول دوره تا   ۲  طول مدت حتصيل در دوره کارشناسی ٩

  تعلق منی گريد.
  

طـول   -امتيـاز   ۱ نيمسال، ۵طول دوره  -امتياز ۲نيمسال ،  ۴دوره  طولبرای   ۲  مدت حتصيل در دوره کارشناسی ارشد ناپيوستهطول  ١٠
  نيمسال، امتيازی تعلق منی گريد. ۵دوره بيش از 

  

  امتياز ۵تا سقف –برگزيدگان املپياد علمی دانشجوئی (کشوری) ١١
 ۵/۲تـا سـقف   –ای) برگزيدگان املپياد علمی دانشجوئی (منطقـه 

  امتياز

، ۹تـا   ۷رتبه -امتياز ۴، ۶تا  ۴رتبه -امتياز ۵، ۳تا  ۱برای املپياد کشوری{رتبه    ۵
  امتياز} ۱، ۱۵تا  ۱۳رتبه -امتياز ۲، ۱۲تا  ۱۰رتبه -امتياز ۳

  امتياز} ۵/۱، ۵تا  ۴رتبه  –امتياز  ۵/۲، ۳تا  ۱برای املپياد منطقه ای {رتبه 

  

    ۳طبق جدول مشاره   ۴  مدرک زبان معترب ١٢
  

پژوهشی-امتياز آموزشی  * جمموع امتياز آموزشی، پژوهشی کسب شده از جدول باال ) = 
�� ) = …………………………. 

  

  )امتياز ۳۰حداکثر ج)حنوه حماسبه امتيازات مصاحبه (
    تسلط در جتزيه و حتليل مسائل علمی و پاسخگوئی به سئواالت ١٣

۱۵ 
  

    
  اجنام پژوهش در مقطع دکتریتوامنندی داوطلب برای 

  علمی شخصيت، متانت و حنوه تعامل
  و انتقال مطالب بيانتوانائی فن 

مهراستائی زمينه پژوهشی مورد عالقه داوطلب با اولويت هـای   ١۴
  علمی اعضای گروه

۱۵      

      ۳۰  مجع
  

مصاحبهامتياز    = …………………………. 

  نمره مصاحبه علمی %30 +سوابق آموزشی و پژوهشی  %20 +) مرحله اولنمره آزمون کتبی ( %50  نامه سنجش:امتیاز نهائی داوطلب بر اساس شیوه 

 = امتياز معدل کارشناسی معدل کارشناسی – ۱۴

۲ 
 = ارشد امتياز معدل کارشناسی ارشد معدل کارشناسی – ۱۴

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 رتبه بندي دانشگاههاي صنعتی کشور -1جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یابدامتیاز  اختصاص می 1به دانشگاههاي صنعتی که در جدول باال قرار ندارند مطابق با نظر کمیته مصاحبه کننده حداکثرتا 
 

  
  رتبه بندي دانشگاههاي جامع کشور -2جدول 

 ٤امتیاز پیشنھادی از  نام دانشگاه یا موسسه ی تحقیقاتی رتبه

 ٤ دانشگاه تھران  ١

 ٤ دانشگاه تربیت مدرس ٢

 ٤ دانشگاه شیراز ٣

 ٤ دانشگاه فردوسي مشھد  ٤

 ٤ دانشگاه شھید بھشتي  ٥

 ٤ دانشگاه تبريز  ٦

 ٤ دانشگاه اصفھان  ٧

 ٣ دانشگاه گیالن ٨

 ٣ دانشگاه شھید با ھنر کرمان  ٩

 ٣ دانشگاه بوعلي سینا ١٠

 ٣ دانشگاه رازي  ١١

 ٣ دانشگاه ارومیه  ١٢

 ٣ دانشگاه مازندران  ١٣

 ٣ دانشگاه کاشان  ١٤

 ٣ دانشگاه شھید چمران اھواز  ١٥

 ٣ دانشگاه يزد ١٦

 ٣ دانشگاه شاھرود  ١٧

 ٣ دانشگاه سمنان  ١٨

 ٣ دانشگاه زنجان ١٩

 ٢٫٥ دانشگاه سیستان و بلوچستان  ٢٠

 ٢٫٥ دانشگاه اراک ٢١

 ٢٫٥ دانشگاه محقق اردبیلي  ٢٢

 ٢٫٥ دانشگاه خوارزمي ٢٣

 ٢٫٥ دانشگاه کردستان ٢٤

 ٢٫٥ دانشگاه شاھد ٢٥

 ٤امتیاز پیشنھادی از  نام دانشگاه یا موسسه ی تحقیقاتی رتبه

 ٤ دانشگاه صنعتي امیر کبیر(پلي تکنیک تھران)  ١

 ٤ دانشگاه صنعتي شريف  ٢

 ٤ دانشگاه علم و صنعت ايران ٣

 ٤ دانشگاه صنعتي اصفھان   ٤

 ٤ دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدين طوسي  ٥

 ٤ دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل  ٦

 ٣ دانشگاه صنعت نفت ٧

 ٣ دانشگاه صنعتي سھند  ٨

 ٣ دانشگاه صنعتي شیراز  ٩

 ٣ دانشگاه صنعتي ارومیه  ١٠

 ٢ دانشگاه صنعتي کرمانشاه  ١١

 ٢ دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول  ١٢

 ٢ دانشگاه صنعتي ھمدان ١٣

 ٢ دانشگاه صنعتي بیرجند  ١٤

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 ٤امتیاز پیشنھادی از  نام دانشگاه یا موسسه ی تحقیقاتی رتبه

 ٢٫٥ دانشگاه شھید مدني آذربايجان ٢٦

 ٢٫٥ دانشگاه ياسوج ٢٧

 ٢٫٥ دانشگاه شھرکرد  ٢٨

 ٢٫٥ دانشگاه الزھرا (س) ٢٩

 ٢ زنجاندانشگاه تحصیالت تکمیلي در علوم پايه  ٣٠

 ٢ دانشگاه بین المللي امام خمیني (ره) ٣١

 ٢ دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان  ٣٢

 ٢ دانشگاه دامغان ٣٣

 ٢ دانشگاه بیرجند ٣٤

 ٢ دانشگاه لرستان  ٣٥

 ٢ دانشگاه خلیج فارس  ٣٦

 ٢ دانشگاه تربیت دبیر شھید رجائي ٣٧

 ٢ دانشگاه مراغه ٣٨

 ٢ دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي ساري  ٣٩

 ١٫٥ دانشگاه ايالم  ٤٠

 ١٫٥ دانشگاه حکیم سبزواري ٤١

 ١٫٥ دانشگاه ھرمزگان ٤٢

 ١٫٥ دانشگاه گلستان  ٤٣

 ١٫٥ منابع طبیعي رامین خوزستاندانشگاه کشاورزي و  ٤٤

  ١٫٥ دانشگاه پیام نور  ٤٥

 ١ دانشگاه قم  ٤٦

 ١ دانشگاه تفرش  ٤٧

 ١ دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان ٤٨

 ١ دانشگاه علم و فرھنگ ٤٩

 ١ دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابھار ٥٠

 ١ دانشگاه امام صادق (ع) ٥١

 ١ دانشگاه بین المللي امام رضا(ع) ٥٢

 ١ دانشگاه جھرم ٥٣

 ١ دانشگاه اردکان ٥٤

 ١ دانشگاه افسري امام علي (ع) ٥٥

 ١ دانشگاه حضرت معصومه (س) ٥٦

  ١حداکثر   موسسات غیر انتفاعیدانشگاھھا و   ٥٧

  ١حداکثر   دانشگاھھای آزاد اسالمی  ٥٨

  یابد.امتیاز  اختصاص می 1به دانشگاههاي جامع که در جدول فوق قرار ندارند مطابق نظر کمیته مصاحبه کننده حداکثر تا 
  

  í همترازي نمرات آزمون هاي ملی و بین المللی زبان انگلیسی-3جدول 
 + TOEFL (PBT) امتياز دانشگاه

TOLIMO 
TOEFL (CBT) TOEFL(IBT) IELTS  

Academic 
MSRT 

(MCHE) 
4 637-677 275-300 115-120 >=8 85-100 

3.5 607-636 253-269 102-109 7.5 75-79 
3 587-606 240-252 94-101 7 70-74 

2.5 550-586 213-239 79-93 6.5 65-69 
2 495-549 168-212 60-78 6 60-64 

1.5 450-494 137-167 46-59 5.5 55-59 
1 420-449 108-136 35-45 5 50-54 

0.5 393-419 93-107 29-34 4.5 45-49 
í 1395شیوه نامه پیشنهادي سازمان سنجش آموزش کشور در سال استفاده از با  – کاربرد در فرم امتیازدهی مصاحبه آزمون دکتري  
  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  جشنواره هاي علمی معتبر  -4جدول 
 

  مالحظات  نام جشنواره  جشنواره
    جشنواره خوارزمی  1درجه 

    جشنواره جوان خوارزمی
    جشنواره فارابی
    جشنواره رازي

  در زمینه کارآفرینی و خالقیت هاي فردي  جشنواره حرکت  2درجه 
  در زمینه کارآفرینی و خالقیت هاي فردي  جشنواره کارآفرینان برتر

  فناوري اطالعات در زمینه  جشنواره شکوفا
  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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