
  1396سال مصاحبه آزمون دوره دکتري پیشنهادي  مدارك مورد نیاز

 مندرج در سایت دانشگاه)؛1فرم شماره (الف) فرم مشخصات 

  ؛ب) اصل شناسنامه و یا کارت ملی

 ج)کارنامه مرحله اول آزمون دکتري که کد رشته محل هاي این دانشگاه در آن قید شده است.  

شــده توســط اســاتید ترجیحا راهنما و مشــاور مبنی بر صــالحیت داوطلب براي ادامه  ) حداقل دو معرفی نامه نوشــته د

 ؛تحصیل در دوره دکتري، با مشخصات کامل و نحوه تماس با اساتید محترم توصیه کننده

 ؛)) مدرك احراز توانایی در به کارگیري زبان خارجه (در صورت دارا بودن مدرك ملی یا بین المللیه

 ؛همراه تصویر صفحه اول آن )کارشناسی ارشد (یا نسخه اولیه براي دانشجویان سال آخر ) اصل پایان نامهو

 نمرات؛ ریز همراه به  کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مقاطع ) مدارك تحصیلیز

) مدارکی که وضـــعیت نظام وظیفه معرفی شـــده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنماي ح

  ؛)شرکت در آزمون مشخص نماید. (ویژه برادران

 اند؛از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نموده شدگانی کهدسته از معرفی براي آنایثارگري  کارت) اصل ط

ــی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و   ي ــمی آزمایش ــمی قطعی و یا رس ــو هیات علمی رس ــل گواهی مبنی بر اینکه عض ) اص

ی در شدگانی که از امتیاز مربدسته از معرفی بوده که به تأیید باالترین مقام مسـئول نیز رسـیده باشـد، براي آن    آوريفن

 ؛انداین آزمون استفاده نموده

 ؛) کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتیك

سامانه  -از طریق سـایت دانشـگاه شـهید بهشـتی      صـرفا ) ریال 000/900( ) فیش واریز هزینه انجام مراحل مصـاحبه ل

 واریز موضـــوع و ؛واحد دریافت کننده وجه، معاونت آموزشـــی (  .http://payment.sbu.ac.irکی پرداخت الکترونی

 شود). انتخاب آموزشی خدمات و تمبر وجه،

  .است استرداد قابل غیر مذکور مبلغ: محترم داوطلبین توجه * قابل 

  .داوطلبان الزم است جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشکده مربوطه مراجعه نمایند
  

  مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه
 1396اردیبهشت 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


