قابل توجه پذیرفته شذگان آزمون دکترای تخصصی()Ph.Dسال 79-79
ضوي ػزض تبزیه بِ پذیزفتِ ضسگبى گزاهی بِ آگبّی هی رسبًس ثبت ًبم پذیزفِ ضسگبى زر زٍ هزحلِ ابتسا بِ صَرت ایٌتزًتی اس رٍس
سِ ضٌبِ هَرخ  96/6/28لغبیت رٍس چْبر ضٌبِ هَرخ ٍ 96/6/29سپس حضَری رٍس ضٌبِ هَرخ  96/7/1اًجبم هی ضَز
مساجعه حضوزی به واحدهای ذیل زوش شنبه موزخ  96/7/1دز ساعات ادازی
-1

بب زر زست زاضتي اصل هسارن اسىي ضسُ ٍ 6لطؼِ ػىس  3X4پطت ًَیسی ضسُ بِ ٍاحس تحصیالت تىویلی ٍالغ زر هؼبًٍت
آهَسضی زاًطگبُ -ضلغ ضزلی هجتوغ آهَسضی زرهبًی ٍپژٍّطی پیبهبز اػظن (ع) جْت ثبت ًبم حضَری

 -2بِ ٍاحس ًظبم ٍظیفِ ٍالغ زر هؼبًٍت آهَسضی زاًطگبُ -ضلغ ضزلی هجتوغ آهَسضی زرهبًی ٍپژٍّطی پیبهبز اػظن (ع) جْت:

 دریافت معزفی نامو مجىس معافیت تحصیلی بزای افزادی کو خدمت نظام وظیفو را نگذرانده اند دارندگان کارت پایان یا معافیت اس خدمت نظام وظیفو باید اصل و تصىیز کارت را جهت تایید کارشناس نظام وظیفوارائو نمایند
-3بو دفتز حقىقی دانشگاه (جهت تکمیل وتایید فزم تعهد محضزی مزتبط با سهمیو قبىلی )

مدازك موزد نياش جهت ثبت نام الکتسونيکی
 -1ػىس زاٍطلب 6( 3×4لطؼِ زر هَػس ثبت ًبم حضَری پطت ًَیسی ضسُ تحَیل ًوبییس)
 -2ضٌبسٌبهِ اس توبم صفحبت
 -3اصل ٍ وپی وبرت هلی(پطت ٍ رٍ )
-4زاًطٌبهِ ٍ ریش ًوزات وبرضٌبسی ارضس یب زوتزای حزفِ ای وِ ًطبى زٌّسُ فزاغت اس تحصیل ببضس( .جْت زاًطجَیبى
تزم آذز گَاّی هبٌی بز فزاغت اس تحصیل تب تبرید )96/6/31
-5هسرن ًطبى زٌّسُ ٍضؼیت ًظبم ٍظیفِ
 -6هَافمت ًبهِ بسٍى لیس ٍ ضزط بزای ازاهِ تحصیل اس ببالتزیي همبم هسئَل ازاری ٍ گَاّی هزذصی بسٍى حمَق سبلیبًِ
بزای هزبیبى رسن
 -7حىن استرسام رسوی لطؼی (جْت استفبزُ وٌٌسگبى اس سْویِ هبساز هزبیبى رسوی).
 -8هسارن ًطبى زٌّسُ ٍضؼیت سْویِ ،جْت استفبزُ وٌٌسگبى اس سْویِ رسهٌسگبى ،ایثبرگزاىّ ،وسز ٍ فزسًس ضبّس ،آسازُ،
ّوسز ٍ فزسًس آسازُ ،جبًببساى ،فزسًس ٍ ّوسز جبًببس  ٍ % 25ببالتز ،فزسًس ٍ ّوسز هفمَزاالثز( .وبرت رسهٌسگی یب ایثبرگزی،
ًبهِ ستبز ضبّس ٍ .)...

 -9اصل ٍ وپی هسرن سببى:
 MHLEحسالل ًوزُ ً(50وزات  45تب  49بِ صَرت هطزٍط)
 MCHE( MSRTسببك) حسالل ًوزُ  ٍ 50یب ً( 475وزات  45تب  ٍ 49یب  455تب  474بِ صَرت هطزٍط)
 TOEFLحسالل ًوزُ (480ضبهل تبفل ّبی ذبرج اس وطَر ٍ آسهَى ّبی تبفل هَسسِ  ETSوِ بِ زٍ صَرت iBT ٍ PBT
ٍ تحت ًظز سبسهبى سٌجص آهَسش وطَر بزگشار هی ضَزً.وزات  432لغبیت  479بِ صَرت هطزٍط)
 TOLIMOحسالل ًوزُ ً( 480وزات  432لغبیت  479بِ صَرت هطزٍط)
 IELTSحسالل ًوزُ ( 5هسرن آوبزهیه) (ًوزات  4/5تب  4/9بِ صَرت هطزٍط)
 MELABحسالل ًوزُ ً(70وزات  63لغبیت  69بِ صَرت هطزٍط)
مدازك شبان اش تازیخ /21( 93/11/1ژانویه )2015/تا تازیخ  /18( 95/11/30فوزیه )2017/باشد.
ترکس :هسارن هزبَط بِ آسهَى سببى  MHLEهَرخ ًَ( 96/1/31بت ارفبلی) ًیش لببل لبَل هیببضس.

