
 

 1399دانشگاه در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال   اطالعیه

ای خواهد   (، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحلهPh.Dنامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری )  با توجه به آیین

آیین با  مطابق  مراحل  این  اجرای  که  ابالغی شماره  بود  نامه شماره    1/1395/ 28 نامه  گرفت.    3/1398/ 1مورخ    10935و  خواهد  صورت 

مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفته است و مرحله دوم آن  

گیرد. در راستای اجرای  ت میشامل بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و مصاحبه حضوری داوطلبان است که توسط دانشگاه صور

 مرحله دوم موارد ذیل را به اطالع داوطلبان می رساند.  

زمون نیمه ( آ2( و )1)داوطلبان می بایست در صورت احراز تمامی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه های شماره  

ثبت نام و مصاحبه دانشگاه علوم صورت الکترونیکی در سامانه  نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک به  ،  1399کتری تخصصی سال  متمرکز د

 . اقدام نمایند( http://interview.gau.ac.irکشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) 

 

 پذیرش   نحوه  و شرایط

 :عمومی شرایط( الف

 عمومی صالحیت بودن دارا (1

 مرد  داوطلبان برای عمومی وظیفه خدمت لحاظ از تحصیل دامها برای قانونی منع نداشتن (2

 متمرکز  نیمه  آزمون  رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچه  و   نام   ثبت  راهنمای  دفترچه  در   اعالمی   شرایط  تمامی  احراز)  اختصاصی  شرایط(  ب

 (است الزامی 1399 سال دکتری

 مدرک  که  عمومی  دکترای  یا   ارشد  کارشناسی  مقطع  آخر  سال  در  حصیلت  به  اشتغال  یا   عمومی  دکترای  یا  ارشد  کارشناسی  مدرک  بودن  دارا

 .باشد  پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت یا  فناوری  و تحقیقات ،  علوم وزارت فرهنگی، انقالی عالی  شورای تایید مورد مذکور

 1399/ 30/07  تاریخ   تا   حداکثر  و  بوده  ایحرفه  دکتری  یا  و   ارشدکارشناسی  دوره   آخر  سال  دانشجوی  که  متقاضیانی (:  1)  تبصره

)برای دریافت    . نمایند  شرکت  آزمون  در  توانند   می  30/07/1399  تاریخ  تا  تحصیل  از  فراغت  بر  مبنی  گواهی  ارائه  با   شوند،می  التحصیلفارغ

 کلیک کنید(.  اینجا فرم گواهی معدل  

 آزمون   امتحانی   مواد  و  ها  رشته  جدول  مرتبط،  های  رشته  به  مربوط  ستون  مطابق)  بایست  می  داوطلبان  انتخابی   امتحانی  رشته(:  2)  تبصره

 .باشد  انآن  ارشد کارشناسی مقطع تحصیلی رشته با متناسب(( نام ثبت راهنمای دفترچه 9 تا 3 شماره جداول)

 آزمون  آن از دانشگاه قبول  قابل امتیاز حدنصاب بودن دارا و(  سنجش سازمان توسط شده برگزار) متمرکز آزمون در شرکت

  جلسه   در  شرکت  و  نحوه ثبت نام بخش    در  مندرج  شرح  به  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  دانشگاه  دکتری  آزمون  سامانه  در  نام  ثبت

 علمی  سنجش و علمی  مصاحبه فناوری،  و  پژوهشی ،آموزشی سوابق ارزیابی

http://interview.gau.ac.ir/
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  و   پژوهشی  آموزشی،  سوابق  ارزیابی   نمره  درصد  50  و  متمرکز  آزمون  نمره  درصد   50  احتساب  با   نهایی  شدگان   پذیرفته  اسامی   :1  توضیح

  اعالم  سنجش  مانساز  توسط  انتخابی  اولویت  براساس  و  عمومی  صالحیت  تایید  ،(دوم  مرحله)   علمی  سنجش  و  علمی  مصاحبه  فناوری،

 .شد خواهد

  و   پژوهشی  آموزشی،  امتیاز  20  شامل(  دوم  مرحله)  علمی  سنجش  و  علمی  مصاحبه  فناوری،  و  پژوهشی   آموزشی،  سوابق  ارزیابی:  2  توضیح

 .است علمی سنجش و علمی  مصاحبه  امتیاز 30 و فناوری

 مهم   نکات

  علمی  نمره   حدنصاب  دارای  انتخابی   های محل  کدرشته  در  که  داوطلبانی   کلیه  کشور،  آموزش  سنجش   سازمان  اطالعیه  براساس (1

 مراجعه  با  عمومی  هایصالحیت  بررسی  فرم  تکمیل  منظور  به  بایستمی  هستند،  تخصصی  ارزیابی مراحل  در  شرکت  منظور  به  الزم

 ضمن   30/06/1399لغایت    20/06/1399تاریخ    از  سازمان،  این   درگاه  در  مندرج  کارنامه  مشاهده  قسمت  در  مربوط  لینک  به

  دریافت  پیگیری  کد  و  تکمیل  را  عمومی   صالحیت  بررسی  فرم  اینترنتی،  بصورت  ریال(  000/600)  هزار  ششصد  مبلغ  پرداخت

  خواهند  حذف   نهایی   گزینش  از  ننمایند  اقدام  عمومی  هایصالحیت  بررسی  فرم  تکمیل  به  نسبت  که  داوطلبانی  است  بدیهی.  دارند

 .شد

 99  سال  دکتری  آزمون  نام  ثبت   راهنمای  دفترچه  3  صفحه  در  مندرج  اطالعات  شرح  به  یانمتقاض  برای  عمومی  وظیفه  مقررات (2

 .باشد  می کشور آموزش سنجش سازمان

 خصوص   در  فناوری  و  تحقیقات  ،  علوم  وزارت  قوانین  رعایت  به  ملزم  شدگان  پذیرفته  و  است  وقت  تمام  دکتری  دوره  در  تحصیل (3

 .باشند  می تحصیل ادامه

پذیرفته شدگا (4 زبان کلیه  بایستی نمره  از دفاع رساله  قبل  تا  ن در مقطع دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

 معتبر بر اساس شیوه نامه دوره دکتری ارائه نمایند. 

 آزمون نام ثبت راهنمای دفترچه 5 و 4 صفحات توضیحات براساس (5

 همسر   آزادگان،  مفقوداالثر،  و   شهدا  فرزندان  و  همسر)یثارگران  ا  و   رزمندگان  به   محل  رشته  کد  هر  در  پذیرش  ظرفیت  از  درصد  25 ✓

 .یابد  می اختصاص علمی نمره حدنصاب کسب شرط به ،( آنان فرزندان و همسر  و باالتر  و درصد 25 جانبازان و  آنان فرزندان و

  فرزندان  و  همسر  و  نآنا  فرزندان  و  همسر  و  درصد  25  زیر  جانبازان  به  نیز  محل  رشته  کد   هر  در  پذیرش  ظرفیت  از  درصد5 ✓

 .بابد می  اختصاص علمی  حدنصاب کسب شرط به جبهه در داوطلبانه حضور ماه  6  حداقل با  رزمندگان

  به  ابتدا  آن،  مانده  خالی  نشود،  تکمیل  فوق   سهمیه  مشمول  داوطلبان   وسیله  به  ایثارگران  درصدی  25  سهمیه  که  درصورتی ✓

  خالی   ظرفیت   این  بازهم   اگر  و   یافته   تخصیص  باشند،   داشته  را  الزم  نصابحد  و   شرایط  که  ایثارگران  درصدی   5  سهمیه  مشمولین

 .یابد می اختصاص آزاد سهمیه داوطلبان به آن باقیمانده بماند،



 

  و   محل  رشته  کد  هر  در  آزاد  گزینش  در  شده  پذیرفته  فرد  آخرین  نمره  درصد  70  ایثارگران،  نمره  حدنصاب  مذکور،  قوانین  براساس ✓

 مراحل  از  هریک   در   محل  رشته  کد   هر  در   آزاد  گزینش   در   شده  پذیرفته  فرد   آخرین  نمره   درصد  80  ن، رزمندگا  نمره   حدنصاب

 .باشد می آزمون

 29/01/1398  مصوب  تخصصی  و   تکمیلی  تحصیالت  های  دوره  در  دانشجو  پذیرش  در  آموزشی  عدالت  برقراری»  قانون  براساس (6

 رسمی   مربیان  برای  محل  رشته  کد  هر  در(  نفر  یک  حداقل)  ظرفیت  رب  مازاد  شده  اعالم  ظرفیت  درصد  ده  ،«اسالمی  شورای  مجلس

  پذیرفته  فرد  آخرین  نمره  درصد  80  حداقل   کسب  شرط  به  عالی،  آموزش  موسسات  و   دانشگاهها  تمامی   آزمایشی  رسمی  یا   و   قطعی

 .شود می لحاظ آزمون مراحل تمامی در نمره  حدنصاب. یابد می  اختصاص آزاد گزینش  در شده

  عالی   آموزش  موسسات  و  ها   دانشگاه   «آزمایشی  -رسمی»  یا  و  « قطعی  -رسمی»  علمی   هیات  عضو  اینکه  بر  مبنی  واهیگ  اصل  ارائه ✓

.  اندنموده  استفاده  آزمون  این  در  مربی  امتیاز  از  که  افرادی  از  دستهآن   برای  باشد،  رسیده  نیز  مسئول  مقام  باالترین  تأیید  به  که  بوده

 دفترچه   10  صفحه  توضیحات  مطابق  شرایط  واجد  بایستمی  عالی   آموزش  موسسات  و  ها  هدانشگا  مربیان  است  تاکید  به  الزم

 .باشند رشته خابانت راهنمای

  مندیبهره  امکان  دانشگاه  این  علمیهیات  امور  و  جذب  مرکز  سوی  از  صادره  نامهمعرفی  با  تنها  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مربیان:  تبصره

 .باشندمی دارا را سهمیه این از

  دانشگاه  موافقت  و   نماید  موافقت  وی  خدمت  محل  دانشگاه   که  دهد   تحصیل  ادامه  تواند  می  صورتی  در  مربی  سهمیه  دارای  بلداوط ✓

 .شود اعالم آزمون در  نام ثبت از قبل بایست می خدمت محل

  شهریه   پرداخت  به  ملزم  غیرروزانه  و  روزانه  های  دوره  کلیه  در(  ظرفیت  بر  مازاد)  مربی  سهمیه  از  استفاده  با  شده  پذیرفته  داوطلبان ✓

  امکان   و  داخلی  های  نامه  آیین  رعایت  با  ایشان  تخصص  به  خدمت  محل  دانشگاه  نیاز  صورت  در  شهریه  این  پرداخت  و  باشند  می

  و   خدمت   محل  دانشگاه  برعهده   امنا  هیات  مصوبه  براساس  سال  نیم   و   چهار  مدت   به  حداکثر  التحصیلی،   فارغ  از  پس   تعهدات  انجام

 .باشد می مربی  برعهده صورت یراینغ  در

 صورت   به  و  بار  یک  صرفا  داوطلب  هر   برای  علمی   سنجش  و   علمی  مصاحبه  و   فناوری  و   پژوهشی  آموزشی،  ارزیابی  بررسی  جلسه  (7

علوم    دانشگاه  در  تحصیل  ادامه  از  آنان  انصراف  منزله  به  شده،  تعیین  تاریخ  در  داوطلبان  شرکت  عدم  و  شود  می  برگزار  غیرحضوری

 .شود می  تلقی اورزی و منابع طبیعی گرگانکش

  ثبت   وجه  پرداخت  نیز  و  الزم  مدارک  بارگذاری  به  نسبت  است  ضروری  مصاحبه  و  سوابق  بررسی  جلسه  در  شرکت  جهت  داوطلبان (8

  ملی،   تکار  یا  و  شناسنامه  اصل   ارائه.  نمایند  حاصل  اطمینان  خود  نامی  ثبت  پرونده  تایید  از  و  نموده  اقدام  آزمون  سامانه  در  نام

  ارشد،  کارشناسی  و(  وجود  صورت  در  کاردانی  و)  کارشناسی  مدارک  اصل  ،1399  سال  دکتری  متمرکز  نیمه  آزمون  کارنامه  تصویر

 .است الزامی جلسه در شرکت برای برخط، مصاحبه زمان در مصاحبه جلسه به ورود  کارت و  مربوطه تحصیلی ریزنمرات تصویر



 

 استادان   از  تن  دو  حداقل  از  علمی  نامه  توصیه  قبیل  از  مستندات  ارائه  پژوهشی،   و  آموزشی  سوابق  به  مربوط  امتیازات  کسب  برای:  توضیح

 مورد   تحقیقاتی  زمینه  از  مختصری  شرح  نیز  و   شده  پذیرش  یا  چاپ  مقاالت  شده،  انجام  پژوهشی  طرحهای  تدریس،  سوابق  تحصیل،  زمان

 .است ضروری دانشگاه دکتری آزمون سامانه در بارگذاری طریق  از موارد  سایر و  زبان مدرک  پژوهشی، سوابق به توجه با عالقه

  موافقت  بایست  می  نام،  ثبت  از  قبل  و  آزمون  در  قبولی  صورت  در  دولتی  نهادهای  و  ها   سازمان  ها،  وزارتخانه  در  خدمت  اغالنش (9

 .نمایند  ارائه نام ثبت هنگام به و  دریافت تحصیل ادامه بر مبنی را خود کار محل کتبی

  و   اخذ  خود  خدمت  محل  استان  پرورش  و  آموزش  سازمان  از  را  مربوطه  مجوز  باید  پرورش  و  آموزش  در  خدمت  به  متعهدین   و   شاغالن  :تبصره

 . نمایند ارائه نام  ثبت هنگام  به

 

 نحوه ثبت نام 

شده و با  ثبت نام  می توانید وارد صفحه    http://interview.gau.ac.irصفحه در سامانه    باالیدر    »ورود داوطلبان به سامانه«  از قسمت

 وارد شوید. به این سامانه  (کد شش رقمی) داوطلبی  یا شماره( کد هفت رقمی)کد ملّی و شماره پرونده سازمان سنجش 

 . پس از ورود به سامانه کد رشته محّل مورد نظر را انتخاب نمایید (1

یک عدد شش رقمی است و  )  رشاقدام نموده و کد سفا  (هزار تومان  100)  ی هزینه ثبت نام به مبلغکنسبت به پرداخت الکترونی (2

 . مربوط درج نموده و فرم را ذخیره کنید محلدر  ( رادریافت می کنید  آنالیناز سامانه پرداخت 

اب نمایید ولی برای هر کد رشته بایستی  خاگر در بیش از یک کد رشته محّل معرفی شده باشید، می توانید چند کد رشته را انت: تبصره

آن ها متفاوت نوبت دوم(    -روزانه)  مبلغ جداگانه واریز شود. برای کد رشته محل هایی که دارای گرایش مشابه هستند و فقط نوع دوره 

 . است، یک پرداخت انجام شود

تاریخ   (3 از  بایست  داوطلبان می  تکمیل    29/06/1399تا    26/06/1399تمامی  به  از طریق  پ نسبت  آن  ارسال  و  الکترونیکی  رونده 

به    اعالمی مصاحبه فقط از کسانی به عمل خواهد آمد که مدارک را در زمان  .  اقدام نمایندhttp://interview.gau.ac.irسامانه  

 . صورت کامل در سامانه بارگذاری کرده باشند

ر گروه های بارگذاری کامل مدارک و مستندات، پرونده الکترونیکی را جهت بررسی و ارزیابی دداوطلبان باید پس از   (4

 د. آموزشی تأیید نماین

 :مدارک مورد نیاز که داوطلبان باید در سامانه بارگذاری کنند، عبارتند از (5

 صویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملّی ت ✓

 رات هر دو مقطع تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نم ✓

مدرک کارشناسی ناپیوسته می   بر تصویر  عالوه آن دسته از دواطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند،  :  1  تبصره

 .مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند بایست تصویر

http://interview.gau.ac.ir/
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ارشناسی ارشد فارغ التحصیل خواهند شد، می طع ک در مق  31/07/99حداکثر تا تاریخ    آن دسته از دانشجویان سال آخر که:  2تبصره  

 .  ارسال نمایند را 30/11/98بایست اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محلّ تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 

 . ، ترجمه، تالیف کتاب و سایر فعالیت های پژوهشیمقاالتبارگذاری  ✓

 ریق بخش ارسال پیام در سامانه ارسال نمایند. دانشجویان می توانند سواالت خود را از ط (6

 

 : زمان مصاحبه

سامانه ثبت نام و  زهای انجام مصاحبه به  ع از روی توانند جهت اطالخ انجام مصاحبه از اول مهرماه تا نهم مهرماه خواهد بود. داوطلبان متاری

الع رسانی  ساعت دقیق مصاحبه از طریق مدیران محترم گروه به داوطلبان اطاجعه نمایند. زمان و  جدول درج شده در همین اطالعیه مریا  

 خواهد شد. 
 

 چگونگی برگزاری مصاحبه  

 Adobeهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت غیر حضوری و از طریق نرم افزار    مصاحبه در کلیه رشته گرایش

Connect ه در دسترس داشته باشند.از مصاحبام خواهد شد. لذا ضروری است داوطلبان موارد و ملزومات ذیل را پیش جان 

 یک دستگاه کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز یا یک عدد گوشی موبایل ✓

 . ( می باشدنترجیحا مورد تایید  دا استفاده از میکروفن و اسپیکر به دلیل امکان برگشت ص)یک عدد هدست با کیفیت مناسب  ✓

 kbps 1024اند حداقل با پهنای ب  ADSLاینترنت پرسرعت ✓

 شد. یر بر روی سیستم شما نصب شده باباید نرم افزار های مورد نیاز ز جلسه مصاحبهقبل از اتصال به  ✓

 (.آخرین ورژنموزیال )نصب مرورگر کروم یا  ➢

  (لینک دریافت نرم افزار) Adobe Flash Player 3.3  نصب آخرین نسخه فلش پلیر ➢

  (لینک دریافت نرم افزار) Adobe Connect نصب نرم افزار ➢
 

  ورود به جلسه مجازی 

 Enterو بر روی دکمه    وارد نمایید   Guest  در قسمت نوار آدرس، آدرس جلسه را وارد نمایید. سپس نام و نام خانوادگی را در قسمت

Room ال نماییدع را ف دوربینبعد از ورود به جلسه باید میکروفون و  .کلیک کنید تا وارد جلسه مصاحبه شوید . 
 

 فایلهای راهنمای جهت شرکت در جلسه مصاحبه

 ( pdf) راهنمای راه اندازی نرم افزار اداب کانکت •

 ( pdf)مجازی اداب کانکت  جلسه مصاحبهراهنمای شرکت در  •

 ویدئو آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار اداب کانکت •

 ویدئو آموزشی آشنایی با نحوه ورود به نرم افزار اداب کانکت  •

https://www.tehranserver.ir/client/index.php?rp=/knowledgebase/45/-----Adobe-Connect-----.html
https://www.tehranserver.ir/client/index.php?rp=/knowledgebase/45/-----Adobe-Connect-----.html
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/rahnamaye_nasb_adobe_connect.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/class_enterance_st.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/class_enterance_st.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/class_enterance_st.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/amoozesh_nasb_adobe_connect.mp4
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/amoozesh_nasb_adobe_connect.mp4
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/amoozesh_nasb_adobe_connect.mp4
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/amoozesh_nasb_adobe_connect.mp4
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/ashnaei_ba_nahve_vorood_be_adobe_connect.mp4

