
  یبسمه تعال

  هیاطالع

دانشگاه علم و  مهندسی عمراندانشکده  1400 يورود ی دکتريمصاحبه علم یانبه متقاض رمقدمیو خ ییخوشامدگو ضمن

قرار گرفتن در شرایط بیماري کرونا و به جهت حفظ  علت رساند بهاطالع می به زان،یهمه عز یسالمت يو آرزو رانیصنعت ا

توجه  لی. خواهشمند است به موارد ذگرددیبرگزار م يبصورت مجاز یمصاحبه علم هم امسال سالمت متقاضیان عزیز

  :دییبفرما

  راه و ستیز طیاین دانشکده (آب و محهاي مختلف آموزشی گروهدر  عمرانمصاحبه تخصصی دانشکده مهندسی ،

 جدول زمانبنديطبق و  مختلفهاي گروه) به تفکیک ترابري، حمل و نقل، سازه، زلزله، مدیریت ساخت و خاك و پی

نی بیها و احتمال بروز مشکالت و شرایط پیشمجازي مصاحبه . با توجه به برگزاريارائه شده در ذیل انجام خواهد شد

در اطالعیه هاي بعدي اعالم میگردد. لذا  موارد اصالحیتغییر وجود دارد که در اینصورت اصالح و ، احتمال نشده

حتما 		/http://civil.iust.ac.ir عمرانسایت دانشکده مهندسی 	ه هاي منتشر شده درخواهشمند است به اطالعی

 فرمایید. توجه

 

 نمایدمی جلب زیر موارد به را گرامی داوطلبان توجه مصاحبه، انجام براي آمادگی و مدارك ارسال منظور به: 

شگاه هاي تعریف شده توسط معاونت آموزشی دانطبق تاریخمتقاضیان معرفی شده به این دانشکده جهت ارزیابی تخصصی  -1

درسامانه را  /http://www.iust.ac.ir(بخش اخبار آموزش)  سایت دانشگاه مدارك و مستندات ذکر شده در باید

  ذیل استفاده نمایید: آدرس سامانهاز  .دانشگاه علم و صنعت ایران وارد نمایندتحصیالت تکمیلی 

	  https://golestan.iust.ac.ir/  

 

ثبت نام و ورود اطالعات در سامانه تمدید نخواهد شد. بدیهی مهلت  با توجه به زمان کوتاه براي ارزیابی مدارك داوطلبان، -2 

  .است عدم تکمیل فرم و ارسال موارد ذکر شده به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه میباشد

صحت اطالعات وارد شده در سامانه به عهده داوطلب می باشد و در صورتیکه در هر مرحله از فرایند پذیرش داوطلب و  -3

ز قبولی در دانشگاه مشخص گردد که اطالعات وارد شده با اطالعات واقعی مغایرت دارد مطابق با قوانین برخورد یا حتی پس ا

 .خواهد شد و پذیرش داوطلب لغو می گردد

با توجه به شیوع ویروس کرونا و بر اساس تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، مصاحبه تخصصی به صورت مجازي برگزار -4

 Adobe(نصب برنامه  افزاري الزمافزاري (میکروفون و دوربین) و نرملذا الزم است داوطلبان امکانات سختخواهد شد. 

connect (را در اختیار داشته باشند.  و غیره  

، 73227189، 73227188با شماره تلفن  يدر ساعات ادار يدر روند کار یمواجهه با هر اشکال ایجهت کسب اطالع و  -5

د و یا با ایمیل یی) تماس حاصل فرمامهندسی عمراندانشکده  یلیتکم التیتحص آموزش( 73227186، 73227190

  کارشناسان تحصیالت تکمیلی دانشکده مندرج در سایت دانشکده عمران مکاتبه نمایید.

خواهشمند است جهت سهولت و تسریع روند کار به اطالعیه هاي مندرج در سایت تحصیالت تکمیلی دانشگاه  همچنین -6

  توجه و دقت کافی را لحاظ بفرمائید.نیز 



  

  

  

 1400-1401جدول زمانی مصاحبه متقاضیان دکتري دانشکده مهندسی عمران سال تحصیلی  1جدول 

  ساعت  تاریخ  روز  نوع پذیرش  گرایش  گروه  ردیف

  ژئوتکنیک  ژئوتکنیک  1

  8:30-12  10/3/1400  دوشنبه  ممتاز -روزانه

  13:30-17  10/3/1400  دوشنبه  ممتاز -روزانه

  8:30-12  12/3/1400  چهارشنبه  پردیس

  13:30-17  12/3/1400  چهارشنبه  پردیس

  آب و محیط زیست  2

  10-12  17/3/1400  دوشنبه  ممتاز -روزانه  منابع آبو مدیریت 

  10:30-12:30  19/3/1400  چهارشنبه  پردیس -روزانه  آب سازه هاي هیدرولیکی

  8:30-10:30  22/3/1400  شنبه  روزانه  محیط زیست

  10-12  22/3/1400  شنبه  روزانه  سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی

  راه و ترابري  راه و ترابري  3

  9-12  24/3/1400  دوشنبه  پردیس

  13:30-15:30  24/3/1400  دوشنبه  پردیس

  9-12  26/3/1400  چهارشنبه  روزانه

  13:30-15:30  26/3/1400  چهارشنبه  روزانه

  سازه  4

  8-12  26/3/1400  چهارشنبه  روزانه  سازه

  13:30-18  26/3/1400  چهارشنبه  پردیس  سازه

  8-12  29/3/1400  شنبه  ممتاز -روزانه  زلزله

  13:30-18  29/3/1400  شنبه  پردیس  زلزله

  13:30-18  29/3/1400  شنبه  روزانه  مدیریت ساخت

  حمل و نقل  حمل و نقل  5
  15-19  1/4/1400  سه شنبه  ممتاز -روزانه

  15-19  2/4/1400  چهارشنبه   پردیس

 
 


