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  بنام خدا
  

  دانشگاه اصفهان 1396سال  يمه متمركز دكتريآزمون ن يتخصص يابيه مرحله ارزياطالع: 2ه شماره ياطالع
)02/03/1396(  

  
مورخ  يكشور ابالغ يدر دانشگاهها و مراكز آموزش عال يليالت تكميتحص يدر دوره هارش دانشجو يپذبراساس قانون سنجش و 

خواهد  يشامل دو مرحله ا 1396سال  )Ph.D( يرش دانشجو در دوره دكتري، پذياسالم ياست محترم مجلس شوراير 28/01/95
و سنجش  يمصاحبه علم رد و مرحله دوم آن شامليگ يق سازمان سنجش آموزش كشور انجام ميكه مرحله اول آن از طربود 
داوطلبان است  )پژوهش محور يرش در رشته محل هايپذ يبرا(ه طرح واره يو ته يو فناور ي، پژوهشيآموزشسوابق  يبررس، يعمل

  :رساند يل را به اطالع داوطلبان ميمرحله دوم موارد ذ ياجرا يدر راستا. رديگ يرنده دانشجو صورت ميپذ يكه توسط دانشگاهها
  
  :حدنصاب دانشگاه -1
توسط سازمان سنجش آموزش كشور صادر شده ) يسنجش علم(آنها كارنامه مرحله اول  يوطلبان حاضر در جلسه آزمون كه برادا

بر  درج شده يانتخاب يرشته محل هامطابق كارنامه كد ن حدنصابرا بوددر صورت دا و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده اند؛ است
 يدانشگاه به نشان يگاه اطالع رسانيپاجعه به ابا مر 03/03/1396خ يتوانند از تار يمت سازمان سنجش آموزش كشور، يسا يرو
)http://Academics.ui.ac.ir (منحصراً است  يهيبد. ندياقدام نما يتخصص يابيارز يبرا يكيالكترون نسبت به ثبت نام

با توجه به كارنامه مذكور ند كه يدر هر كدرشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نما يتخصص يابيتوانند جهت ارز يم يداوطلبان
  .باشند يآن كدرشته محل م حدنصاب ياراد
ان يه رزمندگان و مربيسهم يداوطلبان دارا يدرصد و برا 70 يثارگريه ايسهم يداوطلبان دارا يذكر است حدنصاب الزم برا انيشا

  .ت آنها در كارنامه درج شده استيباشد كه وضع يمداوطلبان آزاد  ياعالم شده برادرصد حدنصاب  80ط يحائز شرا
  
  :ازيمدارك موردن -2

 03/03/1396خ ياز تار http://Academics.ui.ac.ir ينشانبه  دانشگاه يگاه اطالع رسانيبا مراجعه به پا يكيثبت نام الكترون
 .انجام خواهد شد

  سامانه ثبت نام يرو موجود بر 1ل فرم شماره يتكم -الف
اسكن ( )يقطع يا رسمي يشيآزما يان رسميمخصوص مرب( مربيانسهميه متقاضي استفاده از  حكم كارگزيني براي داوطلبان -ب

  )jpgبا فرمت 
  دانشگاهبه حساب هزار تومان  كصدي ريال معادل 000/000/1 مبلغ يكيپرداخت الكترون -ج
  

تا روز قبل از مصاحبه  يكيستم ثبت نام الكترونيس .است يشركت در مصاحبه الزام يبرا يكيانجام ثبت نام الكترون: تذكر مهم
  )31/03/1396حداكثر ( .باشد يهر رشته فعال م

  
  .را در روز مصاحبه به همراه داشته باشند يو فناور ي، پژوهشيآموزشه مدارك يداوطلبان الزم است اصل كل -1تبصره 

  
 يبه نشان دانشگاه يگاه اطالع رسانيق پاياز طر يبعد يه هايدر اطالع يلياطالعات تكم -2 تبصره

ui.ac.ir.Academicshttp://  اعالم خواهد شدمربوط  يدانشكده ها يگاه اطالع رسانيا پايو.  

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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  :داوطلبان يو اختصاص يشرايط عموم -3
  .است يالزام سازمان سنجش آموزش كشور 2و  1در دفترچه شماره  مندرج طيشراه ياحراز كل -الف
  .ديشركت نما...) ، مصاحبه و ياعم از آزمون كتب(اعالم شده  يتخصص يابيمراحل ارز يد در تماميداوطلب با -ب
  
  :دانشگاه يط اختصاصيشرا -4
  

 دروس بيضرا و نيعناوسوابق و / از مستندات يامتو ) مصاحبه/  يكتب( ياز آزمون تخصصياطالع از امت يبرا داوطلبان الزم است
مراجعه  //:ui.ac.ir.Academicshttp ييگاه اطالع رساني دانشگاه به نشانپا مندرج در 1ه شماره يبه اطالع يكتب آزمون

   .ندينما
  
  :يا آزمون تخصصيمصاحبه  يمحل برگزار - 5

  صبح 8راس ساعت  مربوط يآموزش يگروههاب دانشگاه اصفهان يابان هزارجرياصفهان خ
  
  :دانشگاهرش از ينحوه درخواست پذ -6

 http://Academics.ui.ac.irدانشگاه به آدرس  يگاه اطالع رسانيبا مراجعه به پا يكيثبت نام الكترون

  
رفته شدگان يف پذيت به اتمام برسانند و در رديرا با موفق يتخصص يابيسوابق و ارز يبررسكه مرحله  يه داوطلبانيكل: تذكر مهم

ت يد صالحييمنوط به تا يو قطع ييرش نهايرش آنها بصورت مشروط بوده و پذيكه پذرند؛ توجه داشته باشند يدانشگاه قرار گ
  .نش دانشجو خواهد بوديرخانه گزيدب يآنها از سو يعموم

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


