
 

 مدارک الزم برای ثبت نام در مرحله دوم

 دانشگاه ایالم 1400آزمون نیمه متمرکز دکتری 

 
-در پوشه ی آنها را به فرمت اعالم شده تهیه نمایند و کلیهداوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را   

 نمایند.ای با نام و نام خانوادگی و رشته/گرایش تحصیلی به ایمیل مربوط به گروه آموزشی ارسال 

 ذخیره نمایید.  Zipسازی پوشه آن را با فرمت منا برای فشردهض. شرده شده را انگلیسی تایپ نماییدتوجه نمایید که نام فایل و نام پوشه ف

 Personalشده  Zipنام پوشه –مدارک پرسنلی 

 Zipنام پوشه  نام مدرک و توضیحات ردیف

 شده

 Personal یک نسخه اسکن از عکس پرسنلی  1

  کارت ملی عکس دار و یا صفحه اول شناسنامه 2

 Personal فرم تکمیل شده ثبت اطالعات داوطلب  3

 Personal سازمان سنجش آموزش کشور 1400کارنامه اعالم نتایج اولیه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال  4

اعالم  ((1400کارنامه انتخاب رشته آزمون دکتری سال ))کارنامه انتخاب رشته داوطلب که در فایل سازمان تحت عنوان  5

 شده است.

Personal 

 Personal تصویر فیش مبلغ  پرداختی به شماره حساب ارایه شده در اطالعیه 6

یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند صویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی ت 7

مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید، جهت برادران « مقررات وظیفه عمومی»

برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی از مراجع  الزامیست.

اند یا در صورت قبولی از خدمت خدمت خود را به اتمام رسانیده 31/06/1400بنی بر اینکه حداکثر تا تاریخ ذیصالح م

 .وظیفه ترخیص خواهند شد، الزامیست

 

 

Personal 
 

 

 Officialشده  Zipنام پوشه – اداریمدارک 

 Zipنام پوشه  نام مدرک و توضیحات ردیف

 شده



 Official الزم است فرم مخصوص تعهد پرداخت هزینه تحصیلی را تکمیل و بارگذاری کنند.داوطلبان دوره های نوبت دوم  8

 

9 

این اطالعیه باشند و مدارک مربوط به استفاده از سهیمه مربیان: برای متقاضیانی که واجد شرایط و ضوابط مندرج در 

سهمیه بوده و به عنوان مربی معرفی شده اساس فایل خود اظهاری داوطلب در سازمان سنجش متقاضی استفاده از این بر

 الزامی است. ،باشند. برای این داوطلیان ارائه فرم  و مدارک مندرج در اطالعیه

Official 

 

10 

 توصیه نامه  از دو تن از اساتید دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ) استاد راهنما(

نامه دیگر بایستی توسط یکی از اساتید ارشد الزامی می باشد. توصیهنامه از استاد راهنمای دوره کارشناسی ارائه توصیه

( نامهفرم توصیهنامه در فرم مخصوص )دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد تکمیل شده باشد. پیشنهاد می شود توصیه

 .و نسخه ای از آن با مدارک ایمیل شود شود تنظیم مورد تایید دانشگاه دانشگاه ایالم 

Official 
 

 

 Educationalده ش Zipنام پوشه – آموزشی سوابق

 Zipنام پوشه  نام مدرک و توضیحات ردیف

 شده

 

 

11 

گواهی مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل ممهور به مهر اداره آموزش کل 

 دانشگاه محل تحصیل

تبصره: دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای، الزم است فرم معدل )مندرج در دفترچه 

 1400راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون یا دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ورودی دوره دکتری سال 

 ایید شده باشد، ارائه نمایند.که از سوی دانشگاه محل تحصیل تسازمان سنجش آموزش کشور را ، 

Educational 

 

 

12 

 گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل

تبصره: دانشجویان و فارغ التحصیالن دوره های کارشناسی ارشد پیوسته که مدرک دوره کارشناسی ارشد ندارند، باید 

به جای گواهی فوق حسب مورد فرم معدل را که از سوی دانشگاه حل مشخص شده مخصوص مدرک کارشناسی در م

 کنند.  ارسال محل تحصیل تایید شده است و یا گواهی دوره کارشناسی ارشد پیوسته دارای معدل خود را 

Educational 

 Educational وزش کل محل تحصیلگواهی یا مدرک دوره کاردانی دارای معدل ممهور به مهر اداره آم 13

 Educational ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد 14

 Educational ریزنمرات دوره کارشناسی 15

نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل  8گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی در حداکثر مدت  16

 دوره

Educational 

 Educational نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره 5دوره کارشناسی ارشد در حداکثر مدت گواهی رتبه اول  17

 Educational المپیادهای علمی دانشجویی 15الی  1گواهی برگزیدگان رتبه  18

 Educational گواهی کسب مدال در المپیادهای جهانی علمی دانش آموزشی 19

https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/9139835-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf
https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/9139835-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf
https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/9139835-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf


 Educational در صورت کسب گواهی مورد نظر گواهی زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه  20

 Educational گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/موسسه آموزش عالی 21

 Educational مراجع ذیصالح زگواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی صادره ا 22

 Educational گواهی یا مدرک دوم کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصی 23

 Educational گواهی یا مدرک دوم کارشناسی مرتبط با رشته تخصصی 24

گواهی رتبه اول تا سوم ورودی تحصیالت تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل صادره از سازمان سنجش  25

 ورآموزش کش

Educational 

 

 

 Researchشده  Zipنام پوشه –سوابق پژوهشی 

 Zipنام پوشه  نام مدرک و توضیحات ردیف

 شده

 Research صفحه اول )عنوان( و چکیده پایان نامه )برای فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد( 26

 

27 

نامه و یا تسویه حساب که هنوز موفق به دفاع از پایان یک نسخه پروپوزال )ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد(

 اند.نشده

Research 

صفحه اول و خالصه )چکیده( مقاالت چاپ شده پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با  28

 رشته امتحانی، در مجالت علمی

Research 

 

29 

صفحه اول و خالصه )چکیده( مقاله علمی و پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته 

معتبر مبنی بر پذیرش چاپ قطعی مقاله علمی پژوهشی برای مقاالت پژوهشی امتحانی و نامه ای از مجالت علمی 

 (.چاپ نشده )تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست

Research 

 

 

 

30 

صفحه اول و خالصه )چکیده( مقاالت ترویجی مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با رشته امتحانی در مجالت علمی 

 معتبر 

ترویجی و مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها در -پژوهشی ، علمی-توجه: کلیه مقاالت داوطلبان اعم از علمی

مقاالتی که در . صورتی قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با حوزه تخصصی داوطلب باشند 

چاپ شده باشند، قابل بررسی و امتیازدهی مجالت ممنوعه )فاقد اعتبار علمی از نظر وزارت علوم و بهداشت( 

نیستند. همچنین در صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب ، بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی 

 داوطلب باشد، در غیر اینصورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

Research 

 Research اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران(مستندات اختراع به ثبت رسیده )گواهی ثبت  31

مستندات برگزیدگان جشنواره ، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر )گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی  32

 ربط(

Research 

رشته امتحانی ارائه شده در کنفرانس های مدارک مربوط به چکیده مقاله یا مقاالت کامل مستخرج از پایان نامه با  33

ه و خالصه )چکیده( مقاله ارائه شده در کنفرانس های معتبر داخلی و چمعتبر )داخلی یا خارجی( تصویر جلد کتاب

 خارجی و گواهی/تاییدیه ارائه مقاله در کنفرانس توسط نویسنده بارگذاری شود. 

Research 



 Research اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صالح گواهی طرح ها/پروژه های تحقیقاتی 34

مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی )تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر  35

 مربوطه(

Research 

 Research سایر مدارک و سوابق برجسته علمی 36

 گيرد.هاي ارزيابی امتياز بندهاي مورد نظر تعلق میه شده و مورد تاييد توسط کميتهارائ مدارک به صرفا و شدمدارک ناقص بررسی نخواهد الزم به ذکر است 


