اطالعیٍ داوشکدٌ اصًل الدیه در خصًص مرحلٍ ديم (آزمًن کتبی ي مصاحبٍ )
آزمًن ویمٍ متمرکس دکتری سال 55

تا تَخِ تِ آییي ًاهِ پذیزش زاًطدَ زر زٍرُ زکتزی ( ، )Ph.Dپذیزش زاًطدَ زر ایي آسهَى ضاهل اخزای
فزآیٌس زٍ هزحلِ ای ذَاّس تَز کِ اخزای ایي هزاحل هغاتق تا آییي ًاهِ اتالغی ضوارُ  11/19177هَرخ
 94/3/7صَرت ذَاّس گزفت.هزحلِ اٍل هزتَط تِ سٌدص علوی تَزُ کِ آسهَى تَسظ ساسهاى سٌدص اًدام
گزفت ٍ هزحلِ زٍم آى ضاهل آسهَى کتثی ٍ هصاحثِ است کِ تَسظ زاًطکسُ صَرت هی پذیزز کِ
تسیٌَسیلِ تِ اعالع زاٍعلثاى هی رساًس:
 -1بروامٍ زماوی آزمًن کتبی برای َر دي کد رشتٍ محل تحصیل :

رٍس چْارضٌثِ هَرخ 1395/3/5
 -2بروامٍ زماوی مصاحبٍ :

هزکش تْزاى  :رٍس پٌدطٌثِ 1395/3/13
هزکش قن  :رٍس چْار ضٌثِ ٍ پٌدطٌثِ هَرخ 1395/3/ 12 ٍ 13
 -3مدارک مًرد ویاز برای َر دي کد رشتٍ محل تحصیل:

 تکویل فزم ضوارُ ( 1زاًلَز اس سایت زاًطکسُ ) تصَیز تواهی صفحات ضٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی تصَیز کارًاهِ آسهَى ًیوِ هتوزکش زکتزی سال 1395 تصَیز هسرک کارضٌاسی ٍ کارضٌاسی ارضس ٍ ریشًوزات آى تصَیز حکن کارگشیٌی تزای زاٍعلثاى حائش ضزایظ سْویِ هزتیاى تصَیز هسارک هزتَط تِ سْویِ رسهٌسگاى ٍ ایثارگزاى فیص تاًکی تِ هثلغ  700/000ریال تاتت ّشیٌِ هصاحثِ تِ حساب ضوارُ  0107446507003تاًک هلیضعثِ کاضف تْزاى
 -4تاریخ ارسال مدارک برای َر دي کد رشتٍ محل تحصیل  :حساکثز تا  1395/2/26تصَرت حضَری ٍ یا پستی تِ
آزرس هزاکش زاًطکسُ
 -5شرایط عمًمی ي اختصاصی دايطلبان :

 احزاس تواهی ضزایظ اعالهی زر زفتزچِ ضوارُ ( )2( ٍ )1آسهَى ًیوِ هتوزکش زکتزی سال 1395-6مىابع آزمًن کتبی برای َر دي کد رشتٍ محل تحصیل :

 علَم قزآى (ضزیة ()4ذالصِ التوْیس آیت اهلل هعزفت– الثیاى آیت اهلل ذَیی – االتقاى سیَعیخلس)2
 علَم حسیث(ضزیة ( )3هقسهِ رخال آیت اهلل ذَیی -تارید عوَهی حسیث زکتز هعارف  -تلریصهقثاس الْسایِ هاهقاًی  -هعالن الوسرستیي عالهِ عسکزی خلس  - 1القزآى کزین ٍ رٍایات الوسرستیي
عالهِ عسکزی خلس )2
 تفسیز (ضزیة)3تفسیز الویشاى (خشء ّای  28-27قزآى کزین) ازتیات عزتی(ضزیة( )3اهالی ضزیف هزتضی ج ًْ – 1ح الثالغِ صثحی صالح 50 ،ذغثِ اٍل) -8محل برگساری آزمًن کتبی ،مصاحبٍ ي دریافت مدارک :

الف  :هزکش تْزاى :تْزاى  -تدزیص – هیساى قسس – ذیاتاى ضْیس تاٌّز – ذیاتاى ضْیس هصغفی هقسسی کَچِ
ًَاب کاضاًی پالک  12تلفي 021 88934036-7 -22711599
ب  :هزکش قن  :قن -تشرگزاُ عوار یاسز -ذیاتاى ضْیس قسٍسی _ رٍتزٍی هزکش ذسهات حَسُ علویِ تلفي :
0251 – 7773525
 -5آدرس سایت داوشکدٌ www.osool.ac.ir :

