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 .باشلدد  داشلته  خلود  هملراه  مصلاحبه  مراحلل  انجام براي شدگان معرفی بايست می كه نياز مورد مدارک

هلاي اعلالم    قبلل از زملان مصلاحبه بله آدرم ايميلل     روز  4نهايتاً   jpgيا  PDFو اسکن آنها را در قالب 

 رار دهيد( بدد مورد نظر ق)لطفاً نام فايل را شماره  ارسال نمايدد.ذيل جدول شده در 
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 جهت ارسال مدارک آدرم ايميل رشته

 Asgharrahimi@yahoo.com ریاضی محض آنالیز  1

 R_Aparsa@yahoo.com حشره شناسی کشاورزی 2
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بتمرا  بصرت ت تا ر      )مصرابهه هره  ط یم ری لیاک رال ق رل دابرل    افر    ر            1تکمیل فرم  مرما     -1

 مد  ت یه گم  ( 
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  نمم ت   ز ا  ها نامه و( لیسانس فتق)   مد ها ماا ي مد ك  صل -2
 

 31/06/96 تداری   تدا  حدگاکرر  و بدوده  ای حرفد   دکتدری  یدا  و ارشدگ  کارشناسدی  دوره آخدر  سدا   دانشدووی  کد   شدگگانی   معرفی - تبصره
 در مندگر   فدر   مطداب   مدگر   اخد   محدل  عدالی  آمدوز   مؤسسد   یدا  دانشدااه  توسد   شگه تأییگ گواهی اصل) شونگ می التحصیل فارغ

 هددای رشددت  انتخددا  راهنمددای دفترچدد  91 صددهح  در منددگر  فددر  و مدد کور آزمددون در شددرکت راهنمددای دفترچدد  23 صددهح 
 (.باشگ یكسان سازمان این ب  اعالمی معگ  با بایگ آن در منگر  معگ (.)تحصیلی

 

  نمم ت   ز ا  ها نامه و( لیسانس) ها ماا ي مد ك  صل -3
 

 اصددل اسدت  الز  باشدنگ   نمدی  کارشناسدی ارشدگ و لیسددان    مدگر   اصدل  ارائدد  بد   قدادر  دالئلدی  بدد  کد   شدگگانی   معرفدی  - 1 تبصدره 
 بایدگ  آن در مندگر   معدگ  . )باشدنگ  داشدت   همدراه  بد   را مدگر   اخد   محدل  عدالی  آمدوز   مؤسسد   یا دانشااه توس  شگه تأییگ گواهی

 همراه داشتن اصل ریز نمرات الزامی است.  (.باشگ یكسان سازمان این ب  اعالمی معگ  با
 

   و   ها ماا ي    صت ت ناپیت ته بت ن نمم ت   ز ا  ها نامه و ها   ني مد ك  صل -4
 

 مشخصررات بررا مررد  معمفرري  ل ماا رراامه مشخصررات تطهیرری بررم ل ملرري هررا ت  ررا و ماا رراامه  صررل -5

    اطمان  تل  ط    الي  یالعات

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 علرت    وط  ت تابعره  آطما شري    رمي   را  و دطعري    رمي  علمري  هیرات  عضرت    اکره  بم مهاي گت هي  صل ر6

  ط   ررته آن بررم ل بامررد    ررید  نیررز مسررلت  مقررا  بررارتم   تأ یررد برره هرره بررت   فارررو ل و تحقیقررات

   ند نمت     تفا   آطمتن        ممبي  متیاط  ط هه مدگاني معمفي
 معتبدر  گدواهی  ارائد   بد   موظد   اندگ   گردیدگه  مربدی  سدممی   از اسدتهاده  متقاضدی  کد   مصداحب   برای شگگان معرفی از دست   آن - تبصره

( قطعدی  یدا  آزمایشدی ) رسدمی  آموزشدی  مربیدان  منحصدرا   مربدو،   ضدواب   مطداب   اسدت  توضدی   بد   الز . باشدنگ  مدی  خصدو   این در
 ممیدزه  هیدأت  دارای کد   هدایی  دانشدااه  سدایر  یدا  فنّدووری  و تحقیقدات  علدو    وزارت بد   وابسدت   عدالی  آمدوز   مؤسسدات  هدا   دانشااه
 دکتددری دوره ورودی آزمددون در «مربددی» سددممی  از اسددتهاده بدد  مودداز باشددنگ  فنّددووری و تحقیقددات علددو   وزارت تأییددگ مددورد

«Ph.D » التدگری    حد   قدراردادی   پیمدانی   علمدی  هیدأت  اعضدا   و مگرسدان  دیادر  عبدارت  بد   باشدنگ  مدی  1396 سدا   متمرکدز  نیم 
 . نگارنگ را سممی  این از استهاده اجازه...  و آموزشی دستیاران

 

ثهر    مقالره    مرامل هترا     تحقیقراتي  و پژوهشري  و آمتطمري  علمري    رت بی  بره  ممبرت   مسرتاد ت  هلیه -7

 و          گت هي  تهه  لمپیا  ختم ع   تهه  ولي

 

درآمدگ  بندا     546099024)پانصردهز  (   را  و   رزل بره بسرا        500000   صرل فریب برانکي بره مهلر       -8

توددارت ( قابددل واریددز از کلیدد  شددع  بانددا 5460)کددگ شددعب   مرکددزی مرا دد نددزد بانددا توددارت شددعب   اختصاصددی دانشددااه مرا دد 
 سراسر کشور

 

: کدارت پایدان خدگمت یدا کدارت معافیدت دایدگ یدا بدره آمداده بد              صل و هپي مد ك نظرا  وییفره مخصرتق آدا ران     -9

 .خگمت بگون  یبت یا گواهی اشتغا  ب  تحصیل برای دانشوویان سا  آخر کارشناسی ارشگ

 

   صرت ت عرد      و  و چکیرد  نامه  و   ها ماا ي   مرد    صرت ت  فراع همرم   برا هپري صرفحه         ا انپ-10

  فاع فم  پیشا ا  پا اناامه هفا   مي هاد  
 

 طمان مصابهه :  

  مته
آطمتن تا  خ 

 هتهي
 محل مصابهه تا  خ مصابهه

   نشکد  هشاو طل گمو  گیاهپزمکي 10/04/1396 -  مته بشم  ماا ي هشاو طل    -1

   نشکد  هشاو طل گمو  ط  ع  12/04/1396 -  مته ط  ع  فیز تلتژل گیاهان ط  عي-2

   نشکد  علت  پا ه گمو    اضي 27/04/1396-28 - آنالیز –  اضي محض -3

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


