
 0410 قابل توجه داوطلبان مصاحبه تخصصی دوره دکتری
 هاييشدر گرا يكمكان یدانشكده مهندس رساند مصاحبه تخصصی به اطالع می 0410ضمن تبريك قبولی در مرحله اول آزمون دكتري مهندسی مكانيك سال  یداوطلـبان گرام

 1041خرداد  32 تا 32مورخ ( ، هوافضاتوليد و ساخت ،جامدات يكمكان-كاربردي طراحی ارتعاشات،و  كنترل يناميكد -يكاربرد طراحی ي،انرژ تبديلدانشكده ) ينمختلف ا

  .شد خواهداعالم  جدول زمانبندي دقيق براي هر متقاضی متعاقباً وگرايش ها  يكمصاحبه ها به تفك يقدق ساعتو  روز .شد خواهد برگزار

 ينصورتكه در ا وجود دارد فوق هايتاريخ تغيير احتمال دانشگاهها، ساير مصاحبه زمان با تداخل امكان و مختلف دانشگاههاي در مصاحبه برگزاري به توجه با 

  .گردد یاعالم م يبعد يها يهدر اطالع يدجد يختار

 خواهشمند است به نكات ذيل توجه فرماييد:

كانال اطالع رسانی در ( ( و همچنين از طريق 0410مصاحبه دكترا )صفحه )  دانشكده مهندسی مكانيكاز طريق سايت  رسانی هاي مرتبط با مصاحبه دكتري اطالع كليه -0

ســايت و يا  صــفحه مربوطه در به مداوم مقتضــی اســت داوطلبان گرامی با رجوع  .( صــورت می گيرد https://ble.ir/phd1401_me_iustپيام رســان بله به آدر) )

 و گروه فرم درخواست دانشجويی  با كارشناسان از طريق   مستقيم  همچنين ارتباط همواره در جريان آخرين اخبار و اطالعيه ها قرار گيرند. كانال اطالع رسانی   عضويت در 

 ( ميسر می باشد.   ble.ir/join/MGExMGQ1OT)پرسش و پاسخ در پيام رسان بله با آدر) 

 شده كرذ مدارک و مستندات يهميبايست كل تخصصی ارزيابی جهتدانشكده  ينشده به ا یمعرف يانآزمون توسط سازمان سنجش آموزش كشور، متقاض يجاز اعالم نتا پس -2

علم و صنعت  دانشگاه  يلیتكم يالتتحص سامانه در 9/2/4110 لغایت  3/2/1041 تاريخ از ،مورد نظر جهت مصاحبه  گرايش و فرم مشخصات يلبه همراه تكم را زير در

 .نمايندوارد و فرم دانشكده مهندسی مكانيك  ( 0410سال  يكمكان یمهندس دكتري)ثبت نام دوره  يرانا

 :سامانه آدر)

https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm 

 :فرم دانشكده مكانيكآدر) 

mHUkNKvN_DC8iouammLbdQsdBSGhdQwQ/viewfor--https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZW3Eg5T7L7nWJ5 

ه ذكر شده بو ارسال موارد  فرمبديهی است عدم تكميل . شد نخواهد تمديد سامانه در اطالعات ورود و نام ثبت مهلت ،داوطلبان مدارک ارزيابی براي كوتاه زمان بهبا توجه  -3

 باشد. منزله انصراف از شركت در مصاحبه می

در دانشگاه مشخص گردد كه  یپس از قبول یحت ياداوطلب و  يرشپذ ينددر هر مرحله از فرا يكهباشد و در صورت یصحت اطالعات وارد شده در سامانه به عهده داوطلب م -4

 گردد.  یداوطلب لغو م يرشبرخورد خواهد شد و پذ يندارد مطابق با قوان يرتمغا یاطالعات وارد شده با اطالعات واقع

 .نمايد پرداخت يشهر گرا درثبت نام  يبرا يا گانهجدا هزينه (،دوم نوبت)روزانه،  ورود نوع از نظر صرف بايستیداوطلب  هر -5

 داوطلب پژوهشی ابقسو و ینمره مربوط به سوابق آموزش 21و  حضوري مصاحبهنمره مربوط به  31متمركز،  آزموننمره مربوط به  51كل،  يازامت 011 ازبه ذكر است  الزم -6

 .باشد می

 : الزاميستسامانه  در زيرو ترجمه شده ارائه مدارک  ليفتا هاي كتاب و مقاالت مورد در

 (الزاميست پذيرش نامه نهايی، پذيرش صورت در) باشند صفحه شماره و جلد شماره داراي و رسيده نهايی چاپ به كه مجالتاول مقاالت  صفحه* 

 (باشد كنفرانس مشخصات داراي بايستی)مقاله  باشند شده برگزار كه كنفرانس مقاالت اول صفحه* 

 شده ترجمه و تاليف هاي كتاب شناسنامه و جلد تصوير* 

  : مصاحبه روز در ارائه جهتمدارك الزم  

 شناسنامه یا  واصل كارت ملي  .1

 اصل مدرك كارشناسي كه معدل و تاریخ فارغ التحصیلي در آن ذكر شده باشد. .3

 )گواهي معدل برای دانشجویان ترم آخر كارشناسي ارشد(   .اصل مدرك كارشناسي ارشد كه معدل و تاریخ فارغ التحصیلي در آن ذكر شده باشد .2
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