
 
 
 

 

 1396سال  دکتری متمرکز نیمه آزمون مرحله تکمیل ظرفیت تخصصی ارزیابی درخصوص سمنان دانشگاه اطالعیه        

در جهت گسترش مرزهای علم و دانش و توسعه دوره های تحصیالت تکمیلی، دانشگاه سمنان براساس آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری        

صی    شماره    7/2/94مورخ  19177/11شماره  به ابالغی ( Ph.D)تخص شیوه نامه اجرایی آن به  شورای     14/1/96س مورخ /557و  صوبات  و م

که حدنصاب علمی الزم را کسب کرده باشند   96از بین داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری سال   26/1/96تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ   

 می پذیرد.( Ph.D)تری تخصصی دک دانشجوی 1در جدول شماره در رشته گرایش های مندرج 

ست               شده ا صادر  سنجش آموزش کشور  سازمان  سنجش علمی( توسط  سه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اوّل ) ضر در جل   و  داوطلبان حا

صاب  سب کرده اند   حدن شنبه مورخ    8/-ساعت  می توانند از علمی الزم را ک شته محل      6/3/96 صبح روز  صاحبه هر ر شروع م با  تا قبل از 

ستان    مراجعه به  شی گل شانی )  سامانه آموز سپلورر   www.golestan.semnan.ac.irبه ن سبت به ثبت نام برای   IEاز طریق اینترنت اک ( ن

 می باشد. 1نجام مصاحبه علمی در هر کدرشته محل به شرح جدول شماره تاریخ های ااقدام نمایند.  )مرحله دوّم( ارزیابی تخصصی

درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط  70شایان ذکر است حدنصاب الزم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر 

 .می باشددرصد حدنصاب اعالم شده برای داوطلبان آزاد  80
 

 

 به همراه تاریخ های مصاحبه علمی های مورد پذیرش دانشگاه سمنان و ظرفیت پذیرش در هر رشته محل(: کد رشته محل1)جدول شماره 

کد رشته 

 محل

کد رشته 

 امتحانی

تاریخ  ظرفیت نام دوره نام گرایش نام رشته امتحانی

 1مصاحبه 

برای  2تاریخ مصاحبه 

داوطلبان تأخیری به 

 دلیل موجه

 محل تحصیل

 سمنان 28/4/96 26/4/96 3 روزانه - زبان و ادبیات فارسی 2101 1015

 سمنان 28/4/96 26/4/96 3 نوبت دوم - زبان و ادبیات فارسی 2101 1069

 سمنان 28/4/96 26/4/96 3 پردیس خودگردان - زبان و ادبیات فارسی 2101 1100

 سمنان 22/3/96 13/3/96 4 روزانه - زبان و ادبیات عرب 2110 1185

 سمنان 22/3/96 13/3/96 2 نوبت دوم - زبان و ادبیات عرب 2110 1203

 سمنان 17/3/96 10/3/96 2 روزانه اقتصاد بخش عمومی علوم اقتصادی 2112 1241

 سمنان 17/3/96 10/3/96 1 نوبت دوم اقتصاد بخش عمومی علوم اقتصادی 2112 1289

 سمنان 17/3/96 10/3/96 2 روزانه اقتصاد پولی علوم اقتصادی 2112 1227

 سمنان 17/3/96 10/3/96 1 نوبت دوم اقتصاد پولی علوم اقتصادی 2112 1281

 سمنان 17/3/96 10/3/96 2 روزانه اقتصاد سنجی علوم اقتصادی 2112 1221

 سمنان 10/3/96 10/3/96 1 پردیس خودگردان اقتصاد سنجی علوم اقتصادی 2112 1325

 سمنان 10/3/96 10/3/96 2 روزانه اقتصاد بین الملل علوم اقتصادی 2112 1260

 سمنان 10/3/96 10/3/96 1 پردیس خودگردان اقتصاد بین الملل علوم اقتصادی 2112 1336

 سمنان 21/3/96 10/3/96 3 روزانه فقه و مبانی حقوق اسالمی الهیات و معارف اسالمی 2130 1601

 سمنان 21/3/96 10/3/96 1 نوبت دوم فقه و مبانی حقوق اسالمی اسالمیالهیات و معارف  2130 1614

 سمنان 23/3/96 10/3/96 3 روزانه - عرفان و تصوف 2131 1630

 سمنان 23/3/96 10/3/96 2 نوبت دوم - عرفان و تصوف 2131 1633

 مهدیشهر 12/4/96 4/4/96 2 روزانه - روانشناسی تربیتی 2144 1761

 مهدیشهر 12/4/96 4/4/96 2 نوبت دوم - روانشناسی تربیتی 2144 1772

 مهدیشهر 12/4/96 4/4/96 2 پردیس خودگردان - روانشناسی تربیتی 2144 1775

 مهدیشهر 12/4/96 4/4/96 3 روزانه - روانشناسی 2150 1839

 مهدیشهر 12/4/96 4/4/96 2 نوبت دوم - روانشناسی 2150 1858

 مهدیشهر 12/4/96 4/4/96 2 پردیس خودگردان - روانشناسی 2150 1871

 سمنان 17/3/96 8/3/96 3 روزانه مدیریت بازاریابی مدیریت بازرگانی 2162 2060

 سمنان 17/3/96 8/3/96 1 نوبت دوم مدیریت بازاریابی مدیریت بازرگانی 2162 2073

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://www.golestan.semnan.ac.ir/


 
 
 

 

 11/4/96 2 نوبت دوم شیمی آلی شیمی 2212 2510

12/4/96 

 سمنان 18/4/96

 11/4/96 2 روزانه شیمی تجزیه شیمی 2213 2547

12/4/96 

 سمنان 18/4/96

 11/4/96 1 نوبت دوم شیمی تجزیه شیمی 2213 2578

12/4/96 

 سمنان 18/4/96

 11/4/96 1 روزانه شیمی معدنی شیمی 2214 2610

12/4/96 

 سمنان 18/4/96

 11/4/96 1 نوبت دوم شیمی معدنی شیمی 2214 2635

12/4/96 

 سمنان 18/4/96

 سمنان 18/4/96 11/4/96 3 روزانه - شیمی کاربردی 2215 2651

 سمنان 18/4/96 11/4/96 2 نوبت دوم - شیمی کاربردی 2215 2657

 11/4/96 4 روزانه آنالیز ریاضی 2233 2866

12/4/96 

 سمنان 18/4/96

 11/4/96 4 روزانه جبر ریاضی 2233 2824

12/4/96 

 سمنان 18/4/96

 سمنان 18/4/96 11/4/96 3 روزانه آنالیز عددی ریاضی کاربردی 2234 2990

 سمنان 18/4/96 11/4/96 1 نوبت دوم آنالیز عددی ریاضی کاربردی 2234 3038

 سمنان 18/4/96 11/4/96 1 پردیس خودگردان آنالیز عددی ریاضی کاربردی 2234 3052

 سمنان 18/4/96 11/4/96 4 روزانه تحقیق در عملیات ریاضی کاربردی 2234 3016

 سمنان 18/4/96 11/4/96 2 نوبت دوم تحقیق در عملیات ریاضی کاربردی 2234 3044

 12/4/96 6 روزانه حالت جامد فیزیک 2238 3121

13/4/96 

 سمنان 19/4/96

 12/4/96 2 نوبت دوم حالت جامد فیزیک 2238 3199

13/4/96 

 سمنان 19/4/96

 12/4/96 2 روزانه ذرات بنیادی فیزیک 2238 3143

13/4/96 

 سمنان 19/4/96

 12/4/96 2 روزانه فیزیک نجومی فیزیک 2238 3155

13/4/96 

 سمنان 19/4/96

 سمنان 11/4/96 12/4/96 8 روزانه الکترونیک مهندسی برق 2301 3328

 سمنان 11/4/96 12/4/96 2 نوبت دوم الکترونیک مهندسی برق 2301 3355

 سمنان 13/4/96 12/4/96 5 روزانه مخابرات سیستم مهندسی برق 2302 3399

 سمنان 13/4/96 12/4/96 2 نوبت دوم مخابرات سیستم مهندسی برق 2302 3435

 سمنان 13/4/96 12/4/96 5 روزانه مخابرات میدان و موج مهندسی برق 2302 3376

کد رشته 

 محل

کد رشته 

 امتحانی

تاریخ  ظرفیت نام دوره نام گرایش نام رشته امتحانی

 1مصاحبه 

برای  2تاریخ مصاحبه 

داوطلبان تأخیری به 

 دلیل موجه

 محل تحصیل

تصمیم گیری و خط مشی گذاری  مدیریت دولتی 2163 2095

 عمومی
 سمنان 17/3/96 8/3/96 2 روزانه

تصمیم گیری و خط مشی گذاری  مدیریت دولتی 2163 2121

 عمومی
 سمنان 17/3/96 8/3/96 1 نوبت دوم

 سمنان 17/3/96 8/3/96 5 روزانه رفتار سازمانی مدیریت دولتی 2163 2102

 سمنان 17/3/96 8/3/96 2 نوبت دوم رفتار سازمانی مدیریت دولتی 2163 2125

 سمنان 17/3/96 8/3/96 1 روزانه مدیریت منابع انسانی مدیریت دولتی 2163 2107

 سمنان 17/3/96 8/3/96 1 نوبت دوم مدیریت منابع انسانی مدیریت دولتی 2163 2128

 سمنان 17/3/96 8/3/96 1 روزانه تولید و عملیات مدیریت صنعتی 2164 2149

 سمنان 17/3/96 8/3/96 1 نوبت دوم تولید و عملیات مدیریت صنعتی 2164 2173

 سمنان 17/3/96 8/3/96 3 روزانه مالی مدیریت صنعتی 2164 2164

 سمنان 17/3/96 8/3/96 1 نوبت دوم مالی مدیریت صنعتی 2164 2180

 سمنان 18/4/96 11/4/96 1 روزانه شیمی فیزیک شیمی 2211 2422

 سمنان 18/4/96 11/4/96 1 نوبت دوم شیمی فیزیک شیمی 2211 2447

 11/4/96 5 روزانه شیمی آلی شیمی 2212 2479

12/4/96 

 سمنان 18/4/96

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 
 
 

 

کد 

رشته 

 محل

کد رشته 

 امتحانی

تاریخ  ظرفیت نام دوره نام گرایش نام رشته امتحانی

 1مصاحبه 

 2تاریخ مصاحبه 

برای داوطلبان 

تأخیری به دلیل 

 موجه

 محل تحصیل

 سمنان 13/4/96 12/4/96 2 نوبت دوم مخابرات میدان و موج مهندسی برق 2302 3422

 سمنان 13/4/96 12/4/96 11 روزانه قدرت مهندسی برق 2304 3464

 سمنان 13/4/96 12/4/96 2 نوبت دوم قدرت مهندسی برق 2304 3496

 سمنان 13/4/96 12/4/96 2 پردیس خودگردان قدرت مهندسی برق 2304 3505

 سمنان 12/4/96 11/4/96 2 روزانه کنترل مهندسی برق 2305 3521

 سمنان 12/4/96 11/4/96 1 نوبت دوم کنترل مهندسی برق 2305 3546

 سمنان 12/4/96 11/4/96 1 پردیس خودگردان کنترل مهندسی برق 2305 3553

 سمنان 12/4/96 29/3/96 4 روزانه سازه مهندسی عمران 2307 3570

 سمنان 12/4/96 29/3/96 2 نوبت دوم سازه مهندسی عمران 2307 3595

 سمنان 12/4/96 29/3/96 2 پردیس خودگردان سازه مهندسی عمران 2307 3603

 سمنان 12/4/96 22/3/96 1 روزانه مهندسی زلزله مهندسی عمران 2308 3612

 سمنان 12/4/96 22/3/96 1 نوبت دوم مهندسی زلزله مهندسی عمران 2308 3623

 سمنان 12/4/96 29/3/96 1 روزانه ژئوتکنیک مهندسی عمران 2309 3638

 سمنان 12/4/96 29/3/96 1 نوبت دوم ژئوتکنیک مهندسی عمران 2309 3661

 سمنان 12/4/96 9/3/96 1 روزانه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مهندسی عمران 2310 3679

 سمنان 12/4/96 9/3/96 1 نوبت دوم مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مهندسی عمران 2310 3691

 سمنان 12/4/96 29/3/96 1 روزانه راه و ترابری مهندسی عمران 2311 3699

 سمنان 12/4/96 29/3/96 1 نوبت دوم راه و ترابری مهندسی عمران 2311 3709

 سمنان 12/4/96 9/3/96 1 روزانه مهندسی و مدیریت منابع آب مهندسی عمران 2313 3726

 سمنان 12/4/96 9/3/96 1 نوبت دوم مهندسی و مدیریت منابع آب مهندسی عمران 2313 3737

 سمنان 19/4/96 14/4/96 2 روزانه ساخت و تولید مهندسی مکانیک 2321 3794

 سمنان 19/4/96 14/4/96 2 روزانه سازه و بدنه مهندسی مکانیک 2322 3841

طراحی کاربردی شاخه تخصصی  مهندسی مکانیک 2322 3823

 مکانیک جامدات
 سمنان 19/4/96 14/4/96 4 روزانه

 طراحی کاربردی شاخه تخصصی مهندسی مکانیک 2322 3856

 مکانیک جامدات
 سمنان 19/4/96 14/4/96 2 نوبت دوم

طراحی کاربردی شاخه تخصصی  مهندسی مکانیک 2322 3867

 مکانیک جامدات
 سمنان 19/4/96 14/4/96 2 پردیس خودگردان

 سمنان 19/4/96 14/4/96 2 روزانه طراحی سیستم های دینامیکی خودرو مهندسی مکانیک 2323 3899

طراحی کاربردی شاخه تخصصی  مکانیکمهندسی  2323 3881

 دینامیک کنترل و ارتعاشات
 سمنان 19/4/96 14/4/96 3 روزانه

طراحی کاربردی شاخه تخصصی  مهندسی مکانیک 2323 3906

 دینامیک کنترل و ارتعاشات
 سمنان 19/4/96 14/4/96 2 نوبت دوم

طراحی کاربردی شاخه تخصصی  مهندسی مکانیک 2323 3915

 کنترل و ارتعاشاتدینامیک 
 سمنان 19/4/96 14/4/96 3 پردیس خودگردان

 سمنان 19/4/96 14/4/96 8 روزانه تبدیل انرژی مهندسی مکانیک 2324 3931

 سمنان 19/4/96 14/4/96 4 نوبت دوم تبدیل انرژی مهندسی مکانیک 2324 3963

 سمنان 19/4/96 14/4/96 5 پردیس خودگردان تبدیل انرژی مهندسی مکانیک 2324 3975

 سمنان 19/4/96 14/4/96 4 روزانه قوای محرکه مهندسی مکانیک 2324 3956

 سمنان 12/4/96 24/3/96 2 روزانه بیوالکتریک مهندسی پزشکی 2347 4108

 سمنان 12/4/96 24/3/96 1 روزانه بیومتریال مهندسی پزشکی 2349 4130

 سمنان 12/4/96 24/3/96 1 نوبت دوم بیومتریال مهندسی پزشکی 2349 4135

 سمنان 17/4/96 12/4/96 4 روزانه هوش مصنوعی و رباتیکز مهندسی کامپیوتر 2356 4237

 سمنان 17/4/96 12/4/96 1 نوبت دوم هوش مصنوعی و رباتیکز مهندسی کامپیوتر 2356 4250

 سمنان 12/3/96 4/4/96 8 روزانه - مهندسی مواد و متالورژی 2359 4294

 سمنان 12/4/96 4/4/96 4 نوبت دوم - مهندسی مواد و متالورژی 2359 4317

 سمنان 12/4/96 4/4/96 4 پردیس خودگردان - مهندسی مواد و متالورژی 2359 4326

 سمنان 19/4/96 11/4/96 11 روزانه - مهندسی شیمی 2360 4341

 سمنان 19/4/96 11/4/96 11 روزانه - مهندسی شیمی 2360 4341

 سمنان 19/4/96 11/4/96 4 نوبت دوم - مهندسی شیمی 2360 4365

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 
 
 

 

کد 

رشته 

 محل

کد رشته 

 امتحانی

تاریخ  ظرفیت نام دوره نام گرایش نام رشته امتحانی

 1مصاحبه 

 2تاریخ مصاحبه 

برای داوطلبان 

تأخیری به دلیل 

 موجه

 محل تحصیل

 سمنان 19/4/96 11/4/96 2 پردیس خودگردان فرایندهای جداسازی مهندسی شیمی 2360 4382

 سمنان 19/4/96 8/3/96 4 روزانه نانو مواد فناوری نانو 2363 4397

 سمنان 19/4/96 8/3/96 2 نوبت دوم نانو مواد فناوری نانو 2363 4401

 سمنان 11/4/96 27/3/96 2 روزانه - مدیریت و کنترل بیابان 2449 5078

 سمنان 11/4/96 27/3/96 1 دومنوبت  - مدیریت و کنترل بیابان 2449 5084

 
 

شکیل پرونده  -1 ست از  نحوه ت شماره   :عبارت ا ست( و  1تکمیل فرم  و تمام مدارک مورد نیاز  آن به همراه یک قطعه عکسبارگذاری  )پیو

 . kb 400و حجم حداکثر  jpegبا فرمت ( www.golestan.semnan.ac.irبه نشانی ) سامانه آموزشی گلستاندر  7بند مندرج در 

 به شرح زیر می باشد:بی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی ارزیاداوطلبان شامل  نحوه ارزیابی تخصصی -2
 

 پیوست( 2فرم شماره  1نمره )مطابق با جدول شماره  15پژوهشی و فناوری                                                                               

 نمره20( سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری حداکثر الف

 پیوست( 2فرم شماره  2)مطابق با جدول شماره  نمره 5آموزشی                                                                               
 

 پیوست( 2فرم شماره  3مطابق با جدول شماره (نمره(  30مصاحبه علمی و سنجش عملی ) ب(

 )پیوست( می باشد. 2امتیازدهی مطابق فرم شماره  نحوهو حداکثر امتیاز هر بند و  مربوط به هر بخشبندهای  -

 مدارک مورد نیاز: -3

 (پیوست) 1تکمیل فرم شماره  -

 3×4یک قطعه عکس  -

 شناسنامه و کارت ملی و تصویری از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملیاصل  -

 1396کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  -

 اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات هر دو مقطع -

 درک کارشررناسرری ناپیوسررتهبر اصررل مآن دسررته از داوطلبان که فارا التحصرریل دوره کارشررناسرری ناپیوسررته می باشررند عالوه   -1تبصررره 

 می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

صره   صیل،          -2تب شگاه محل تح سط دان شده تو صل گواهی تأیید  سال آخر که حداکثر تا تاریخ      برای ا شجویان  سته از دان در  31/6/96آن د

 .خواهند شدفارا التحصیل  ارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ایمقاطع ک

ستاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد            توصیه نامه علمی از دو   - شگاه )های( محل تحصیل که یکی از آنها باید از سوی ا عضو هیأت علمی دان

 داوطلب صادر گردد.

 (1اصل مستندات سوابق پژوهشی )بند ب فرم شماره  -

سترداد وجه   واریز - صاحبه هر ریال بابت هزینه  000/880مبلغ به  غیر قابل ا حسرراب دانشررگاه سررمنان از طریق درگاه الکترونیکی  به م

 سامانه گلستان.

 ی وزارت علوم، تحقیقات و فناّوری.اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایش -

ضعفین         - ست سیج م سازمان ب سمی از  صل معرفی نامه ر سداران انقالب    -ا سهمیه     سپاه پا شاورزی برای داوطلبان  سالمی و یا وزارت جهاد ک ا

 رزمندگان.

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://www.golestan.semnan.ac.ir/

