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اسػبل ًوبیٌذ(.اسػبل تصَیش فیؾ ثبًىی ٍ عىغ الضاهی هی ثبؿذ).
فبیل ّبی هَسد ًیبص دس ریل ایي اطالعیِ ثِ صَست  Word ٍ Pdfهی ثبؿذ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اطالعیِ ٍ فشم
هـخصبت ثِ صَست جذاگبًِ دس ػبیت لبثل دػتشػی اػت ،داٍطلجبى هحتشم هی تَاًٌذ فشم هـخصبت فبیل سا
داًلَد وشدُ ٍ پغ اص تىویل ثشای جلَگیشی اص اؿىبل دس اسػبل فبیل هشثَطِ ،آًشا تجذیل ثِ فبیل Jpeg ٍ Pdf
(عىغ) وشدُ ٍ اص طشیك ًـبًی الىتشًٍیه وِ دس ثبال روش ؿذُ اػت ،اسػبل ًوبیٌذ.
داٍطلجبى هعشفی ؿذُ ثبیذ هطبثك جذٍل ریل دس ػبعت  8صجح جْت اًجبم هصبحجِ ثِ هشوض فٌبٍسی اطالعبت
داًـگبُ دسیبًَسدی ٍ علَم دسیبیی چبثْبس هشاجعِ ًوبیٌذ.
سؿتِ

وذ سؿتِ هحل

تبسیخ هصبحجِ

آة ؿٌبػی

2273

95/3/3

صیؼت ؿٌبػی دسیب

2626

95/3/3

صیؼت ؿٌبػی دسیب

2627

95/3/3

هٌْذػی عوشاى

3390

95/3/4

هٌْذػی دسیب

4218

95/3/4

هٌْذػی دسیب

4219

95/3/4

صیؼت ؿٌبػی -فیضیَلَطی گیبّی

5189

95/3/3

آهَصؽ صثبى اًگلیؼی

5112

95/2/28

آهَصؽ صثبى اًگلیؼی

5133

95/2/28

ثذیْی اػت عذم ؿشوت دس صهبى هصبحجِ هـخص ؿذُ ثِ هٌضلِ اًصشاف اص اًجبم هصبحجِ هی ثبؿذ.

مذارک مورد نیاز برای انجام مصاحبه آزمون دکتری سال 5959
 -1ضشٍسی اػت ولیِ هؼتٌذات هٌذسج دسفشم هـخصبت داٍطلت ّوبًٌذ همبالت ،هذسن صثبى ٍ  ...ثِ ٌّگبم
هصبحجِ ثِ وویتِ ثشگضاس وٌٌذُ هصبحجِ اسائِ گشدد.
 -2اصل هذسن وبسؿٌبػی اسؿذ (فَق لیؼبًغ) ،پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ (دس صَست فبسغ التحصیلی ) ٍ سیض
ًوشات (فَق لیؼبًغ).
تجصشُ  -1هعشفی ؿذگبًی وِ داًـجَی ػبل آخش دٍسُ وبسؿٌبػی اسؿذ ثَدُ ٍ حذاوثش تب تبسیخ  95/6/31فبسغ
التحصیل هی ؿًَذ (اصل گَاّی تبییذ ؿذُ تَػط داًـگبُ یب هَػؼِ آهَصؽ عبلی اخز هذسن هطبثك فشم
هٌذسج دس صفحِ  23دفتشچِ ساٌّوبی ؿشوت دس آصهَى هزوَس ).
 -3اصل هذسن وبسؿٌبػی (لیؼبًغ) ٍ سیض ًوشات لیؼبًغ.
تجصشُ -1آًذػتِ اص هعشفی ؿذگبًی وِ فبسغ التحصیل دٍسُ وبسؿٌبػی ًبپیَػتِ هی ثبؿٌذ عالٍُ ثش اصل هذسن
وبسؿٌبػی ًبپیَػتِ ،هی ثبیؼت اصل هذسن وبسداًی سا ًیض اسائِ ًوبیٌذ .
تجصشُ -2هعشفی ؿذگبًی وِ ثِ دالیلی لبدس ثِ اسائِ اصل هذسن یب هذاسن هٌذسج دس ثٌذّبی  2ٍ1فَق ًوی
ثبؿٌذ ،الصم اػت اصل گَاّی تبییذ ؿذُ تَػط داًـگبُ یب هَػؼِ آهَصؽ عبلی هحل اخز هذسن سا ّوشاُ داؿتِ
ثبؿٌذ.
 -4اصل ؿٌبػٌبهِ ٍ یب وبست هلی ثشای تطجیك هـخصبت ؿٌبػٌبهِ ای هعشفی ؿذُ ثب هـخصبت اطالعبت
اسػبلی اص ػَی ػبصهبى.
 -5اسائِ اصل ًبهِ هَافمت ثبالتشیي همبم هؼئَل ٍ اصل حىن وبسگضیٌی هَػؼِ ثشای ایٌىِ عضَ ّیبت علوی
سػوی لطعی ٍ یب سػوی آصهبیـی تبثعِ ٍصاست علَم هی ثبؿذ.
 -6تىویل فشم هـخصبت فشدی.
 -7ػَاثك پظٍّـی ٍ فعبلیتْبی تحمیمبتی.
 -8گَاّی لجَلی ًوشُ صثبى اًگلیؼی (دس صَست داؿتي) دس آصهًَْبی هعتجش ٍصاست علَم
).) TOLIMO-MSRT-IELTS-TOEFL

 -9اصل فیؾ پشداختی ثِ ؿوبسُ حؼبة  2177382607006ثبًه هلی ؿعجِ هشوضی چبثْبس ثِ هجلػ 500/000
سیبل ثٌبم دسآهذ ّبی اختصبصی داًـگبُ دسیبًَسدی ٍ علَم دسیبیی چبثْبس.
 -52حذالل دٍ هعشفی ًبهِ ًَؿتِ ؿذُ تَػط اػبتیذ هجٌی ثش صالحیت هتمبضی ثشای اداهِ تحصیل دس دٍسُ
دوتشی ثب هـخصبت وبهل ٍ ًحَُ توبع ثب اػبتیذ هحتشم تَصیِ وٌٌذُ (تشجیحبً یىی اص دٍ هعشفی ًبهِ تَػط
اػتبد ساٌّوب ًَؿتِ ؿذُ ثبؿذ).
 -55پشیٌت وبسًبهِ لجَلی آصهَى ػٌجؾ علوی (هشحلِ اٍل) ػبل  1395ػبصهبى ػٌجؾ آهَصؽ وـَس.
ً -12حَُ اسصیبثی تخصصی دس فشآیٌذ اسصیبثی ثِ ؿشح فشم ؿوبسُ  2هی ثبؿذ.

