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 باسمه تعالی
 

دبی شعبه –مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور  (Ph.D)  دکتري تخصصیپذیرش دانشجوي دوره  
1395 -96سال تحصیلی   

)نوبت چهارم  ) 
یابی به اهداف آموزش عالی ،گسترش مرزهاي دانش، توسعه تحصیالت تکمیلی و ارتقاي  دانشگاه پیام نور براي  دست                     

 ،  27/6/85مورخ  9570/22شماره  هايبرابر مجوزفرهنگی داوطلبان خارج از مرزهاي جمهوري اسالمی ایران،  -سطح علمی
از  تحقیقات و فناوري ،وزارت علوم 12/2/91مورخ  27416/22/2و  1/9/90مورخ  169008/22 ،  8/5/87مورخ  8219/24

دبی) از طریق آزمون ورودي ،بررسی سوابق  –بین متقاضیان مسلط به زبان فارسی (درکشور امارات عربی متحده
علمی،پژوهشی، فرهنگی و مصاحبه علمی در قالب رشته هاي مصوب شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات 

براي سال    دبی شعبه-) در مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور 1و فناوري جمهوري اسالمی ایران به شرح جدول شماره (
 دانشجو می پذیرد. 1395 -96تحصیلی 

 
 لف) شرایط عمومی پذیرش:ا

 . اعتقاد و التزام به اسالم یا یکی از ادیان الهی 1

 . نداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمی ایران و امارات عربی متحده2

 هاي محارب با نظام جمهوري اسالمی ایران  و امارات عربی متحده  . عدم عضویت در گروه3

 عدم عضویت درتشکیالت فراماسونري و ....  -4
 . برخورداري از توانایی جسمی متناسب با رشتۀ انتخابی5
 . عدم احراز فساد اخالقی و نداشتن سوء پیشینه در کشور متبوع و محل اقامت 6
 . دارا بودن گذرنامه معتبر7
  . داشتن مجوز اقامت معتبر در کشور امارات هنگام ثبت نام8
 در صورت پذیرش قطعیامارات عربی متحده حضور و تردد  به کشور . نداشتن منع قانونی براي 9

ویا  . داشتن مدرك کارشناسی ارشد و یا دکتري عمومی (حرفه اي)، مورد تائید وزارت علوم،تحقیقات و فناوري  10
 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جمهوري اسالمی ایران

آموختگی متقاضیانی که توسط دانشگاه غیر ایرانی صادر شده باشد باید به تائید سفارت جمهوري مدارك دانش تبصره :
 اسالمی ایران در امارات عربی متحده برسد.

 . داشتن کارت پایان خدمت سربازي براي آقایان  11
  1دول شماره مندرج در جبا رشته  مورد تقاضا . انطباق رشته 12
 مصاحبه و تائید سوابق علمی پژوهشی و فرهنگی ،. موفقیت در آزمون کتبی13

 
 قابل توجه داوطلبان عزیز: 
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 چهارمنوبت  شعبه دبی –مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور  (Ph.D)دفترچه راهنماي ثبت نام دوره دکتري تخصصی 

در صورت تشخیص هرگونه اظهارنظر خالف واقع داوطلب با موارد اعالمی در هر مرحله از پذیرش و  تحصیل، از ادامه 
 پیام  نور است .  تحصیل دانشجو جلوگیري می شود . بدیهی است مرجع رسیدگی به هر گونه مغایرت ، دانشگاه

 ب)شرایط اختصاصی: 

 رشته تحصیلی مورد پذیرش  -
 

هاي تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم ،  اي) در یکی از رشته ارشد و دکتراي عمومی (حرفه دارندگان مدرك کارشناسی
معتبر مورد تائید  و یا دانشگاههاي   جمهوري اسالمی ایران تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

توانند در  میمندرج در بند الف در صورت داشتن شرایط پذیرش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري جمهوري اسالمی ایران 
به   دبی شعبه  -پیام نور دانشگاه مرکز بین الملل دایر در  (Ph.D)آزمون یکی از رشته هاي تحصیلی مقطع دکتراي تخصصی

 .)  ثبت نام کرده و در آزمون ورودي آن شرکت کنند 1شماره (  شرح جدول

 1395 -96تحصیلی دبی  سال  شعبه -دوره دکتري مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور هاي تحصیلی  رشته

 )1شماره  جدول (

 رشته هاي  کارشناسی ارشد همنام و مجاز براي ثبت نام رشتهنام  ردیف

1 

 
 
 
 

 آموزش زبان انگلیسی
 یهمگان یزبانشناس -یسیزبان انگل یمترجم - یسیانگل اتیزبان و ادب - یسیآموزش زبان انگل

 
 

 تمامی رشته ها  دور  ریزي آموزش از راه برنامه 2

 زبان و ادبیات فارسی 3
زبان و ادبیات –زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودك و نوجوان  –زبان و ادبیات فارسی 

 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداري  –فارسی گرایش ادبیات تطبیقی 

 روانشناسی سالمت 4

 –روانشناسی (تمامی گرایش ها )  –تمامی رشته هاي علوم تربیتی و رشته ها با گرایش علوم تربیتی 
رشته هاي  –می رشته هاي آموزش شی –رشته هاي آموزش فیزیک  –رشته هاي آموزش ریاضی 
 –توان بخشی (علوم پزشکی)  –گفتار درمانی  –آموزش زبان فارسی  –آموزش مهندسی کامپیوتر 

دکتري حرفه اي  –آمار  –سنجش و اندازه گیري  -مشاوره (تمامی گرایش ها ) –وان شناسی بالینی 
 پزشکی 

5 
ریاضی کاربردي گرایش تحقیق در عملیات  

 ) ( کنترل و بهینه سازي

 تمامی رشته ها

6 
جبر جابجایی و گرایش ( محضریاضی 

 همولوژي )

 تمامی رشته ها

 ملزم به گذراندن دروس جبرانی هستند.   بنا بر تشخیص گروه علمی مربوطهفوق  يها رشته هیالزم به ذکر است کل *
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 به همراه منابع آزمونی به تفکیک هر رشته  .حوزه هاي مطالعاتی  اسامی 

 .  منابع اعالم شده در هر حوزه مطالعاتی را به دقت مطالعه و در آزمون مربوطه شرکت کنند  ،محترم داوطلبان الزم است

 رشته آموزش زبان انگلیسی

 

 آزمون به صورت تمام  تستی برگزار خواهد شد . 

 

 
 

 

 

 

ف
ردی

 

حوزه مطالعاتی و  عناوین 
 امتحانی

 ضریب
 مالحظات نام ناشر نام مؤلف منبع آزمون

 زبانشناسی کاربردي 1

 
2 The Routledge Handbook of Applied 

Linguistics 
 

James Simpson 

 
Routledge 

 
 

از قسمت یازدهم تا  بیست و یکم ( از 
) به اضافه 317الی  155صفحه 

و 35و 33و 32و31و30قسمتهاي 
 مطالعه شود 45و 44و 43و 39

 روش تدریس 2
3 
 

Understanding Language Teaching   
( From Method to Postmethod) 

 

 B. Kumaravadivelu  
 

 مطالعه شودکل  کتاب  جنگل

 روش تحقیق 3

 
2 

 
Second Language Research: 
Methodology & Design 

 

 
Alison Machey &   

Susan M. Gass 
 جنگل

 کل  کتاب مطالعه شود
 

 
4 
 
 

 آزمون سازي زبان 

 
 
2 

1- Language Testing & Assessment  
2-Testing for language Teachers 
(2nd.ed.) 

     1-Fulcher & Davidson 
2-Arthur Hughes 

 جنگل-1
 جنگل-2

قسمتهاي   Aاز بخش -1
 مطالعه شود. 7و6و4و3و2و1
 کل کتاب مطالعه شود. -2
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 رشته برنامه ریزي آموزش از راه دور

 
 حوزه مطالعاتی ردیف

 
 مالحظات نام ناشر مولفنام  منابع ضریب

روش تحقیق و آمار در علوم  1
 تربیتی

مولف: لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت  چگونه تحقیق کنیم 3
 ،مترجم: ابراهیم زاده ، سرمدي، فراهانی

  پیام نور

 سرمد، حجازي،  بازرگان روشهاي تحقیق در علوم رفتاري

 
 مطالعه شود 6و  4و  2و  1فصول  انتشارات آگاه

 زارع ، طالبی، صیف آمار پیشرفته براي دانشجویان علوم تربیتی

 
  پیام نور

 طالبی ،صیف مظلومیان ، اصول برنامه ریزي درسی 3 برنامه ریزي آموزشی و درسی 2

 
  پیام نور

 حسن ملکی اصول برنامه ریزي درسی (راهنماي عملی)

 
 .بخش سوم مطالعه شود پیام اندیشه

 واجارگاه یکوروش فتح یدرس يزیبرنامه ر میاصول و مفاه

 
  انتشارات علم استادان

گوتک مترجم:محمد جعفر پاك  یمولف: جرالد ل مکاتب فلسفی و آراي تربیتی 3 فلسفه تعلیم و تربیت 3
 سرشت

و  14و  13و  10و  9و  8و  4فصول  سمت
 .باشد یحذف م 15

 ابراهیم زاده فلسفه تربیت

 
  نور امیپ

 سرمدي ،صیف مدیریت فرآیند آموزشی 2 مدیریت آموزشی 4

 
  نور امیپ

 علی عالقه بند اصول مدیریت آموزشی

 
  نور امیپ

 شهناز ذوفن کاربرد فناوري جدید در آموزش 3 فناوري آموزشی 5

 
  سمت

 گلوٍثیپوالك ،چارلز ام.را نین،جولی.لشیب اینتیمولف: س راهبردها و فنون طراحی آموزش
 مترجم دکتر هاشم فردانش 

  سمت

 آزمون به صورت تمام  تستی برگزار خواهد شد . 
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 رشته زبان و ادبیات فارسی

 آزمون به صورت تمام  تستی برگزار خواهد شد . 
 
 

 

ف
ردی

 

 حوزه مطالعاتی و عناوین امتحانی
 

 نام مؤلف  منبع آزمون ضریب

 
 مالحظات نام ناشر

 اطالعات -1 شرح کریم زمانی -1 (دفتر دوم)شرح جامع مثنوي معنوي  -1 3 متون نظم فارسی 1
 

 دفتر خسروان(برگزیده شاهنامه فردوسی) -2
مقدمه،انتخاب و توضیحات از  -2

 سجاد آیدنلو
 سخن-2

از قسمت متن برگزیده(دیباچه ) 
) تا پایان کتاب 331(صفحه 

 مطالعه شود.

شرح و سعد الدین وراوینی  -1 ـ مرزبان نامه1 3 متون نثر فارسی  2
 توضیح خلیل خطیب رهبر

 صفی علیشاه-1
از آغازکتاب مرزبان نامه تا  -1

 پایان باب پنجم مطالعه شود. 

  پیام نور -2 فاطمه کوپا -2 ـ شرحی برکشف المحجوب هجویري2
 

 2 کلیات ادبی 3
  میترا -1 سیروس شمیسا -1 بیان و معانی -1

 

  ستوده-3 خیامپورعبدالرسول  -2 دستور زبان فارسی-2

 2 سبک شناسی و تاریخ ادبیات 4
  زوار -1 یحیی آرین پور -1 از نیما تا روزگار ما(تاریخ ادب فارسی معاصر)  -1

  میترا -2 سیروس شمیسا -2 سبک شناسی شعر-2

 2 عربی(صرف ونحو،متون نظم و نثر) 5
 اساطیر -1 رشید الشرتونی-1 مبادي العربیه(جلد چهارم) -1

از آغاز کتاب تا مبحث  -1
 المجرورات مطالعه شود.

 اسوه -2 ترجمه حسین استاد ولی -2 نهج البالغه -2
قسمت نامه هاي حضرت  -2

 امام(ع) مطالعه شود.

  سروش -2 عبد المحمد آیتی-3 معلقات سبع-3
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 ) تحقیق در عملیات  ( کنترل و بهینه سازي رشته ریاضی کاربردي گرایش

 ردیف حوزه مطالعاتی و  عناوین امتحانی ضریب منبع آزمون نام مولف  نام ناشر مالحظات

─ ─ 

Bazara, Jarvis Linear Programming and Network Flow 
 

 G.Hadley Linear Programming 1 1تحقیق در عملیات پیشرفته  3
 

Katta G.Murthy Linear Programming 
 

─ ─ 

J . Stoer Introduction to Nummerical Analisis 
 

 Richard L.Burden Numerical  Analysis 2 آنالیز عددي پیشرفته 1
 

E. Ward choney Numerical  Analysis 
 

─ 
Hill Book Copany , 1987 McGraw Real and Complex Analysis, 

 3 آنالیز حقیقی  1 
Academic Press , 1998 C.D. Aliperantis Principles of Resal Analysis, third editon , , 

 

 4 ریاضی زبان تخصصی 1 زبان تخصصی ریاضی  محمد حسن بیژن زاده 1388پیام نور تجدید نظر شده  ─

 ریاضی محض (گرایش جبر جابجایی و همولوژي)

 

 آزمون به صورت تمام  تستی برگزار خواهد شد . 

  مطالعاتی و عناوین امتحانیحوزه  ضریب منابع نام مولف نام ناشر سال نشر مالحظات

 5و4و3و2و1بخش هاي  4فصل 9و8و7بخش هاي  1فصل 
و فصل  2و1بخش هاي  9فصل  4و3و2و1بخش هاي  8فصل 

 مطالعه شود. 1بخش  10

1973 SPRINGER T.W.HUNGERFORD ALGEBRA 1 1 جبر پیشرفته 

 MAC GRAW HILL RUDIN REAL AND COMPLEX 1986 مطالعه شود. 5و4و3و2و1فصل هاي 
ANALYSIS 

 2 1آنالیز حقیقی 1

 3 زبان تخصصی ریاضی 1 زبان تخصصی ریاضی بیژن زاده پیام نور 1388 حذف می باشد. 12و6فصل هاي 

(از 15)و 21-14و17-14( بخش هاي 14و9و8فصل هاي 
 مطالعه شود. 17و  16)و 42-15ابتدا تا سر 

1999 CAMBRIDGE 
UNIVERSITY 

R.Y.SHARP STEPS IN COMMUTATIVE 
ALGEBRA 

 4 جبر جابجایی 2

و  3،3بخش  3فصل  1،2،2بخش 2، فصل2،1بخش  1فصل 
از ابتدا تا  6فصل  3،5و  2،5و  1،5بخش هاي  5فصل  1،3،3

 مطالعه شود. 1،2،7از ابتدا تا سر بخش  7فصل  3،6سر بخش 

2008 SPRINGER J.J.ROTMAN AN INTRODUCTION TO 
HOMOLOGICAL ALGEBRA 

 5 جبر همولوژیک 1
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 سالمترشته روانشناسی 

ف
ردی

 

 حوزه مطالعاتی و عناوین امتحانی
 

 نام مؤلف منبع آزمون ضریب

 
 مالحظات نام ناشر

  پیام نور شقاقی, نصیري روانشناسی و علوم تربیتیاستنباط آماري در  3 آمار، روش تحقیق و روان سنجی 1

 علی دالور مبانی نظري و عملی درپژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
 

 انتشارات رشد
 

همه فصول به جز فصل 
 مطالعه شود. 12و  11هاي 

 Discovering psychology Hockenburu worth 3 متون روان شناسی به زبان انگلیسی؛  2
publishers 

-- 

  ارجمند مترجم ؛مهشید فروغان رشد انسان (از تولد تا مرگ) 2 رشد, شخصیت  3

 نوروسایکولوژي جانبی شدن 2 فیزیولوژیک ، نوروسایکولوژي، شناختی 4
 

برایان کولب/ ایان کیوویشاور، ترجمه 
 احمد علی پور ، مژگان آگاه هریس

  

 10و  9,  4, 3, 2, 1فصول  انتشارات سمت خرازي –استرنبرگ مترجم: حجازي  روانشناسی شناختی
 مطالعه شود.

  انتشارات آییژ حسین زارع رواشناسی شناختی

  انتشارات سمت دادستان الف) روانشناسی مرضی تحولی (جلد اول) 2 آسیب شناسی روانی 5

دیویسون و جانسون   –مترجم: کرینگ  ب) آسیب شناسی روانی

 مترجم :حمید شمسی پور

, 11, 10, 7, 2فقط فصول:  انتشارات ارجمند

 مطالعه شود. 17, 13, 12

 آزمون به صورت تمام  تستی برگزار خواهد شد . 
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  ج) شهریه
 دبی   شعبه  -درمرکز بین الملل دانشگاه پیام نور  95 -96شهریه دانشجویان مقطع دکتري  تخصصی پذیرفته شده  سال تحصیلی

)3(جدول شماره   
 شهریه ثابت هر نیمسال

(یورو)   

دروس نظريهر واحد   

 (یورو)

هر واحد دروس عملی پر 

 هزینه و پایان نامه(یورو)

2000 300 450 

 
 د) هزینه ثبت نام

 یورو خواهد بود .  70هیورو و هزینه مصاحب 50هزینه ثبت نام براي شرکت در آزمون  
 وجوه پرداختی براي ثبت نام و مصاحبه  به هیچ وجه قابل استرداد نیست. توجه :

حتماً در کلیه فیش هاي واریزي قید گردد و از پرداخت هزینه ثبت نام و مصاحبه به صورت دستی جداً  نام داوطلب
 خودداري گردد.

 
  ش ثبت نامرو) ه

اینترنتی  نشانیثبت نام از داوطلبان به صورت اینترنتی خواهد بود  بنابراین الزم است متقاضیان محترم با مراجعه به  -1
www.intphd.pnu.ac.ir  ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اطالعیه هاي  10/6/95لغایت 62/5/95تاریخ از

 به ثبت نام اولیه و اخذ کد رهگیري اقدام نمایند. مربوطه نسبت

ثبت مشخصات داوطلب و ثبت اطالعات فیش  –داوطلبان بایستی براي ثبت نام سه مرحله شامل: ثبت نام اولیه  -2
 هزینه شرکت در آزمون را تکمیل وسپس نسبت به تهیه گواهی انجام ثبت نام اقدام نمایند . 

یورو به شماره حساب  50متقاضیان بایستی  ضمن مراجعه به سایت و دریافت کد رهگیري نسبت به پرداخت مبلغ  -3
 شهید محالتی  به نام دانشگاه پیام نور اقدام نمایند . نزد بانک صادرات شعبه 0102652342949 ارزي

  لی بانک ملی شعبه بنفشه به شمارهمتقاضیان ثبت نام در داخل کشور ایران می توانند از  شماره حساب ریا -4
 ریال )  استفاده نمایند . 000/000/2به نام دانشگاه پیام نور جهت پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ(  2178609001007

باشد. حجم عکس و مدارك ارسالی داوطلب نباید بیشتر  jpgاسکن و ارسال عکس داوطلب، بایستی با فرمت  -5
 .کیلو بایت باشد.100از

 
  حل و زمان برگزاري آزمون و مصاحبه) مو
 برگزار خواهد شد : 26/6/95جمعه مورخامتحان در روز  براساس پیش بینی هاي انجام شده  – 1

آزمون کتبی به طور همزمان در دو حوزه امتحانی تهران و دبی برگزار  می گردد که آدرس دقیق حوزه هاي امتحانی از  -
 متعاقبا اطالع رسانی می شود .  www.pnu.ac.irطریق پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به آدرس : 

به آدرسی که متعاقباً در سایت فوق الذکر اطالع  23/6/95لغایت  20/6/95از تاریخ  کارت ورود به جلسه آزمون دریافت  -
  .امکان پذیر می باشد ،رسانی خواهد شد
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(دهه تاریخ  و مکان جلسات مصاحبه علمی کلیه رشته هاي آزمون نیز در اطالعیه هاي بعدي اطالع رسانی خواهد شد  -2
 . براي برگزاري مصاحبه علمی برنامه ریزي شده است ) 95دوم مهرماه 

 
 ) زمان اعالم اسامی معرفی شدگان به مصاحبه : ز

 
از طریق سایت دانشگاه پیام نور به نشانی  95وت شدگان به مصاحبه علمی در دهه اول مهرماه اسامی دع

www.pnu.ac.ir .اعالم خواهد شد 
 *مدارك مورد نیاز

 علمی عالوه بر مدارك زیر مستندات مربوط به اظهارات خود را با تأیید   شدگان به مصاحبهالزم است که دعوت  
 ي گواهی، در روز مصاحبه همراه داشته باشند.  مراجع صادرکننده

 . مدارك تحصیلی که میانگین(معدل کل) دوره در آن قید شده باشد به همراه ریز نمرات.1
 علمی و فرهنگی.  ،. اصل سوابق پژوهشی 2

 
  ) اعالم نتایج نهایی:ح

شدگان نهایی بعد از بررسی سوابق علمی ، پژوهشی و فرهنگی و نیز مصاحبه علمی وبررسی شرایط پذیرش       اسامی پذیرفته
 ربط اعالم خواهد شد. اعالم شده پس از کسب نظر از مراجع ذي

 از طریق سایت دانشگاه اعالم خواهد شد .  95دهه سوم مهرماه شدگان در نتایج نهایی پذیرفته  
 

 ) سایر موارد آموزشی : ط
ها، مقرّرات و ضوابط آموزشی و دانشجویی  نامه . متقاضیان پس از پذیرش نهایی و ثبت نام به عنوان دانشجو تابع آیین1

 دانشگاه پیام نور خواهند بود .

 علمی دعوت خواهند شد. ي امتیاز مکتسبه از آزمون کتبی به مصاحبه. از داوطلبان هر رشتۀ تحصیلی به ترتیب از باالترین 2
 علمی ، در سطح دانش آموختگان رشته مربوط در دورة کارشناسی ارشدخواهد بود.  . سؤاالت مصاحبۀ3
ا شوند هرگونه محدودیت احتمالی در فرآیند اجرایی شدن پذیرش دانشجو و ی شدگان مرحله مصاحبه، متعهد می پذیرفته .4

 امکانات مرتبط با هر رشته را بپذیرند.
 هاي آموزشی، زبان فارسی است. . زبان رسمی دوره5
 مرکزمنحصراً مجاز به ادامه تحصیل در آن   دبی شعبه -مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور شدگان و دانشجویان  پذیرفته.6

 باشند. نمی ل ایران داخهاي  یک از دانشگاه وجه مجاز به انتقال به هیچ هیچ به  و بوده
 . پذیرفته شدگان ملزم به ارائه مدرك معتبر زبان خارجه برابر مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه می باشند . 7

ممنوعیت انتقال به  دانشگاههاي داخل کشور مشمول کارمندان و کارکنان ادارات و موسسات دولتی جمهوري  :1تبصره 
 کشور امارات عربی متحده مشغول به خدمت می باشند نیز خواهد بود.اسالمی ایران که به صورت مامور  در
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براي ورود   دبی شعبهنان مشغول به تحصیل در : دانشگاه هیچ تعهدي مبنی بر پیگیري یا حل مشکل تردد دانشجوی2تبصره 
 ) نمی شود . 6و خروج به کشور امارات عربی متحده  را نداشته و بروز چنین مشکلی مانع اجراي بند( 

 
 دانشگاه پیام نور (Ph.D)ي تخصصیاتحصیل درمقطع دکتر ة نحو )ي
علوم تحقیقات و فناوري جمهوري اسالمی محتواي برنامه هاي دروس دوره بر اساس سر فصل هاي مصوب وزارت  -1

 بر اساس آئین نامه آموزشی دوره دکتري وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري برگزار می شود . و ایران می باشد
 16کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشی و میانگین   20از  14حداقل نمرة قبولی در هر درس  : 1تبصره 

 .است 20از 
باید قبل از  کسب نماید ، 14درسی را کمتر از  ةدرصورتی که دانشجو پس از پذیرش قطعی دردوره دکتري ، نمر:  2تبصره 

و  14 ةآزمون جامع ، در ادامه دوره مجاز تحصیل ( از آن درس یا درس جایگزین به تشخیص گروه علمی ذیربط ) نمر
 را کسب نماید. 16حداقل میانگین 

و کالسها به صورت حضوري برگزار خواهد شد .ضمناَ دانشگاه می تواند  بوده دانشجو درکالسهاي درس الزامی حضور :  3تبصره 

  با بهره گیري از امکانات نوین مانند ویدئو کنفرانس و..... براي ارتقاي سطح آموزشی دانشجویان استفاده نماید .
 یمسال تحصیلی است که با توجه به ویژگی و نوع درسساعت درهر ن 16تعداد ساعات کالسی براي هر واحد درسی - 2

 شود. علمی مربوطه و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه تعیین می ۀ( نظري یا عملی ) و نوع مواد آموزشی با نظر کمیت 
به  ،از رساله خود » قبول«و کسب درجه  آزمون جامع  ، آزمون زبان ،دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسی -3

 د.شو نائل می دریافت درجه دکتري
تعلق نخواهد به دانشجویان  .......و خوابگاه بیمه، تحصیلی، هزینه کمک قبیل از مزایا از پذیرش هیچگونه پس -4

 .گرفت
    

 با آرزوي موفّقیت براي داوطلبان محترم
 مرکز سنجش و آزمون 

 دانشگاه پیام نور 
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