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  باسمه تعالي
 

  دبي شعبه –مركز بين الملل دانشگاه پيام نور (ph.D)پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي 
 1396 -97سال تحصيلي 

  
يابي به اهداف آموزش عالي،گسترش مرزهاي دانش، توسعه تحصيالت تكميلي و ارتقاي سطح  دانشگاه پيام نور براي  دست              

 ،  27/6/85مورخ  9570/22شماره  هايبرابر مجوزفرهنگي داوطلبان خارج از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران،  -علمي
از  تحقيقات و فناوري ،علوم وزارت 12/2/91مورخ  27416/22/2و  1/9/90مورخ  169008/22 ،  8/5/87مورخ  8219/24

 بررسي سوابق علمي، دبي) از طريق آزمون ورودي، –بين متقاضيان مسلط به زبان فارسي (دركشور امارات عربي متحده
پژوهشي، فرهنگي و مصاحبه علمي در قالب رشته هاي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و 

 تحصيلي براي سال   دبي شعبه -) در مركز بين الملل دانشگاه پيام نور 1فناوري جمهوري اسالمي ايران به شرح جدول شماره (
  دانشجو مي پذيرد.(نيمسال دوم)  1396 -97
 
  شرايط عمومي پذيرش:لف) ا

 . اعتقاد و التزام به اسالم يا يكي از اديان الهي 1

 . نداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمي ايران 2

 هاي محارب با نظام جمهوري اسالمي ايران  . عدم عضويت در گروه3

  عدم عضويت درتشكيالت فراماسونري و ....  -4
  رشتة انتخابي. برخورداري از توانايي جسمي متناسب با 5
  . عدم احراز فساد اخالقي و نداشتن سوء پيشينه در كشور متبوع و محل اقامت 6
  . دارا بودن گذرنامه معتبر7
  . داشتن مجوز اقامت معتبر در كشور امارات هنگام ثبت نام8

  در صورت پذيرش قطعيامارات عربي متحده حضور و تردد  به كشور . نداشتن منع قانوني براي 9
ويا  . داشتن مدرك كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي (حرفه اي)، مورد تائيد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري  10

 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي جمهوري اسالمي ايران

 مدارك دانش آموختگي متقاضياني كه توسط دانشگاه غير ايراني صادر شده باشد بايد به تائيد سفارت جمهوريتبصره :
 اسالمي ايران در امارات عربي متحده برسد.

  بند الف) 5سربازي براي آقايان (با رعايت شماره  دائم  و يا معافيت . داشتن كارت پايان خدمت11
  1دول شماره مندرج در جبا رشته  مورد تقاضا . انطباق رشته 12

  مصاحبه و تائيد سوابق علمي پژوهشي و فرهنگي ،. موفقيت در آزمون كتبي13
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  قابل توجه داوطلبان عزيز:

در صورت تشخيص هرگونه اظهارنظر خالف واقع داوطلب با موارد اعالمي در هر مرحله از پذيرش و  تحصيل، از ادامه 
  پيام  نور است .  تحصيل دانشجو جلوگيري مي شود . بديهي است مرجع رسيدگي به هر گونه مغايرت ، دانشگاه

  ب)شرايط اختصاصي: 
  رشته تحصيلي مورد پذيرش  -

هاي تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم،  اي) در يكي از رشته ارشد و دكتراي عمومي (حرفه دارندگان مدرك كارشناسي
و يا دانشگاههاي  معتبر مورد تائيد  جمهوري اسالمي ايران تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

توانند در  ميمندرج در بند الف در صورت داشتن شرايط پذيرش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري جمهوري اسالمي ايران 
به   دبي شعبه  -پيام نور دانشگاه مركز بين الملل داير در  (Ph.D)آزمون يكي از رشته هاي تحصيلي مقطع دكتراي تخصصي

  .)  ثبت نام كرده و در آزمون ورودي آن شركت كنند 1شماره (  شرح جدول
  1396 -97تحصيلي دبي  سال  شعبه - دوره دكتري مركز بين الملل دانشگاه پيام نور هاي تحصيلي  رشتهوكد  نام

  )1شماره  جدول (

كد رشته 
 محل

 رشته هاي  كارشناسي ارشد همنام و مجاز براي ثبت نام رشتهكد  رشتهنام كد و

1111 

 
 122513 آموزش زبان انگليسي

 - يسيزبان انگل يمترجم -  يسيانگل اتيزبان و ادب -  يسيآموزش زبان انگل
  يهمگان يزبانشناس

 

 121165 دور  ريزي آموزش از راه برنامه 1112

رشته هاي ي علوم تربيتي و رشته ها با گرايش علوم تربيتي، تمامي رشته ها
 –رشته هاي آموزش شيمي  –رشته هاي آموزش فيزيك  –آموزش رياضي 

  مشاوره (تمامي گرايش ها)

  121350  زبان و ادبيات فارسي  1113

–زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان  –زبان و ادبيات فارسي 

زبان و ادبيات فارسي گرايش  –زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي 
آموزش زبان فارسي،  ادبيات فارسي گرايش هاي نظريه ها و نقد  ،ادبيات پايداري

آموزش زبان فارسي به غير فارسي - ادبي، ويرايش و نگارش و ادبيات روايي)
  زبانان

  121727  روانشناسي سالمت  1114
 -روانشناسي  –تمامي رشته هاي علوم تربيتي و رشته ها با گرايش علوم تربيتي 

  بخشي (علوم پزشكي)،  مشاوره (تمامي گرايش ها )بهداشت و درمان، توان 

رياضي كاربردي گرايش تحقيق در   1115
  ) عمليات  ( كنترل و بهينه سازي

111196  
 تمامي رشته ها

جبر گرايش ( محضرياضي   1116
  جابجايي و همولوژي )

111198  
 تمامي رشته ها

  ملزم به گذراندن دروس جبراني هستند.   علمي مربوطهبنا بر تشخيص گروه فوق  يها رشته هيالزم به ذكر است كل - 
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  به همراه منابع آزموني به تفكيك هر رشته  حوزه هاي مطالعاتي  اسامي 

  .  منابع اعالم شده در هر حوزه مطالعاتي را به دقت مطالعه و در آزمون مربوطه شركت كنند  ،محترم الزم است داوطلبان

  رشته آموزش زبان انگليسي
  آزمونحوزه مطالعاتي منابع  -2جدول 

  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد . 
  
  
 

  
  
  
  
  

ف
ردي

 

حوزه مطالعاتي و  عناوين 
 امتحاني

  ضريب
 مالحظات نام ناشر نام مؤلف منبع آزمون

  زبانشناسي كاربردي  1
  

2 

An Introduction to applied 
Linguistics (2 nd . ed) 

 
Norbert Schimtt  

Hodder & 
Stoughton  

 
  كل كتاب مطالعه شود

 روش تدريس 2
3  

 

Principles of Language Learning 
and Teaching (6.ed) 

 

H.Douglas Brown  
 

  كل  كتاب مطالعه شود  رهنما

  روش تحقيق  3
  

2 

  
Second Language Research: 
Methodology & Design  

 

 
Alison Machey &    

Susan M. Gass  
  جنگل

  كل  كتاب مطالعه شود
  

  
4  

  
  

  آزمون سازي زبان 

  
  
2  

Testing for Language Teachers 
(2nd.ed). 

Arthur Hughes جنگل  
  كل كتاب مطالعه شود.
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  رشته برنامه ريزي آموزش از راه دور

  منابع حوزه مطالعاتي آزمون -2ادامه جدول 
  

  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد . 
  

  حوزه مطالعاتي رديف
 

 مالحظات نام ناشر نام مولف منابع ضريب

روش تحقيق و آمار در علوم  1
 تربيتي

مولف: لورن بلكستر، كريستينا هيوز، ملكم تايت  كنيمچگونه تحقيق  3
 ،مترجم: ابراهيم زاده ، سرمدي، فراهاني

 مطالعه شود. 8و  7، 4، 2فصل هاي  پيام نور

  سرمد، حجازي،  بازرگان روشهاي تحقيق در علوم رفتاري
 

 مطالعه شود. 6و  4فصل هاي  انتشارات آگاه

  زارع ، طالبي، صيف علوم تربيتيآمار پيشرفته براي دانشجويان 
 

 تجديد نظر شده  پيام نور

  طالبي ،صيف مظلوميان ، اصول برنامه ريزي درسي 3  برنامه ريزي آموزشي و درسي  2
 

 پيام نور
  

  حسن ملكي اصول برنامه ريزي درسي (راهنماي عملي)
 

 بخش سوم مطالعه شود. پيام انديشه

  واجارگاه يكوروش فتح يدرس يزيبرنامه ر مياصول و مفاه
 

 انتشارات علم استادان
  

 گوتك يمولف: جرالد ل مكاتب فلسفي و آراي تربيتي 3 فلسفه تعليم و تربيت  3

 مترجم:محمد جعفر پاك سرشت 

حذف  15و  14، 13، 10، 9، 8، 4فصل هاي  سمت
 .مي باشد

  ابراهيم زاده فلسفه تربيت
 

 نور اميپ
  

  يفصسرمدي ، مديريت فرآيند آموزشي 2 مديريت آموزشي  4
 

 تجديد نظر شده نور اميپ

  علي عالقه بند اصول مديريت آموزشي
 

   نور اميپ

 گلوٍثيپوالك ،چارلز ام.را نين،جولي.لشيب اينتيمولف: س راهبردها و فنون طراحي آموزش 3 فناوري آموزشي  5
 مترجم دكتر هاشم فردانش 

  سمت
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  رشته زبان و ادبيات فارسي

  منابع حوزه مطالعاتي آزمون -2ادامه جدول 

  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد . 
 

 

ف
ردي

 

  حوزه مطالعاتي و عناوين امتحاني
 

 نام مؤلف  منبع آزمون ضريب

 
 نام ناشر

 مالحظات

 اطالعات  شرح كريم زماني  شرح جامع مثنوي معنوي (دفتر دوم)  3 متون نظم فارسي 1
 

 دفتر خسروان(برگزيده شاهنامه فردوسي) 
مقدمه،انتخاب و توضيحات از  سجاد 

 آيدنلو
 سخن

از قسمت متن برگزيده(ديباچه ) 
) تا پايان كتاب 331(صفحه 

 مطالعه شود.

سعد الدين وراويني شرح و توضيح  مرزبان نامه  3 متون نثر فارسي  2
 خليل خطيب رهبر

 صفي عليشاه
از آغازكتاب مرزبان نامه تا پايان 

 باب پنجم مطالعه شود. 

 شرحي بركشف المحجوب هجويري 
 پيام نور  فاطمه كوپا

  
 

 2 كليات ادبي 3
 ميترا  سيروس شميسا بيان و معاني 

  
 

  ستوده پور عبدالرسول خيام  دستور زبان فارسي

 2 سبك شناسي و تاريخ ادبيات 4
  زوار  يحيي آرين پور  از نيما تا روزگار ما(تاريخ ادب فارسي معاصر)  

  ميترا  سيروس شميسا  سبك شناسي شعر

 2 عربي(صرف ونحو،متون نظم و نثر) 5
 اساطير  رشيد الشرتوني مبادي العربيه(جلد چهارم) 

از آغاز كتاب تا مبحث 
 المجرورات مطالعه شود.

 اسوه  حسين استاد وليترجمه  نهج البالغه 
قسمت نامه هاي حضرت امام(ع) 

 مطالعه شود.

  سروش  عبد المحمد آيتي معلقات سبع
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  ) رشته رياضي كاربردي گرايش تحقيق در عمليات  ( كنترل و بهينه سازي

  منابع حوزه مطالعاتي آزمون -2ادامه جدول 
 رديف حوزه مطالعاتي و  عناوين امتحاني ضريب  منبع آزمون نام مولف  نام ناشر مالحظات

─ ─ 

Bazara, Jarvis 
Linear Programming and Network Flow 
 

 G.Hadley 1 1تحقيق در عمليات پيشرفته  3
Linear Programming 
 

Katta G.Murthy 
Linear Programming 
 

─ ─ 

J . Stoer 
Introduction to Nummerical Analisis 
 

 Richard L.Burden 2 آناليز عددي پيشرفته 1
Numerical  Analysis 
 

E. Ward choney 
Numerical  Analysis 
 

─ 
Hill Book Copany , 1987 McGraw 

Real and Complex Analysis, 
  3 آناليز حقيقي   1 

Academic Press , 1998 C.D. Aliperantis 
Principles of Resal Analysis, third editon , , 
 

  4  رياضي زبان تخصصي  1  زبان تخصصي رياضي  محمد حسن بيژن زاده 1388پيام نور تجديد نظر شده  ─

  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد . 
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 رياضي محض (گرايش جبر جابجايي و همولوژي)

  
  منابع حوزه مطالعاتي آزمون -2ادامه جدول 

  
  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد . 

 
 

 
 

 

   

   حوزه مطالعاتي و عناوين امتحاني ضريب  منابع  نام مولف نام ناشر  سال نشر  مالحظات
و  4، 3، 2، 1بخش هاي  4فصل  9و  8، 7بخش هاي  1فصل 

و  2و1بخش هاي  9فصل  4و  3، 2، 1بخش هاي  8فصل  5
 مطالعه شود. 1بخش  10فصل 

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

 MAC GRAW HILL RUDIN REAL AND COMPLEX 1986  مطالعه شود.  5و  4، 3، 2، 1فصل هاي 
ANALYSIS 

 2 1آناليز حقيقي 1

 3  زبان تخصصي رياضي  1 زبان تخصصي رياضي  بيژن زاده  پيام نور 1388 حذف مي باشد. 12و6فصل هاي 

(از 15)و 21- 14و17- 14( بخش هاي 14و9، 8فصل هاي 
  مطالعه شود. 17و  16)و 42-15 اولابتدا تا 

1999 CAMBRIDGE 
UNIVERSITY 

R.Y.SHARP STEPS IN COMMUTATIVE 
ALGEBRA 

 4  جبر جابجايي  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  1،2،7بخش اول از ابتدا تا  7فصل  3،6بخش  اول

  شود.

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

 5  جبر همولوژيك  1

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  نوبت پنجم    شعبه دبي -بين الملل دانشگاه پيام نور  (Ph.D)دفترچه راهنماي ثبت نام دوره دكتري تخصصي مركز
  

 9 

  
  سالمترشته روانشناسي 

  منابع حوزه مطالعاتي آزمون -2ادامه جدول 
  

ف
ردي

 

  حوزه مطالعاتي و عناوين امتحاني
 

 نام مؤلف منبع آزمون ضريب

 
 نام ناشر

 مالحظات

    پيام نور  شقاقي, نصيري استنباط آماري در روانشناسي و علوم تربيتي 3 آمار، روش تحقيق و روان سنجي 1

  علي دالور  مباني نظري و عملي درپژوهش در علوم انساني و اجتماعي
  

  انتشارات رشد
  

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

 Discovering psychology Hockenburu worth 3 متون روان شناسي به زبان انگليسي  2
publishers 

-- 

  تاليف اگدن / كچوني  روانشناسي سالمت 2 روان شناسي سالمت پيشرفته 3
  ترجمه محسن كچوني 

  (جلد اول و دوم)  ارجمند

  انسان (ويراست ششم) (جلد اول)لوژي مباني نوروسايكو 2 نوروسايكولوژي، شناختيفيزيولوژيك ،  4
 

   برايان كولب/ ايان كيوويشاور
  و همكاراناحمد علي پور  :ترجمه

    

  استرنبرگ   روانشناسي شناختي
  خرازي –حجازي مترجم 

 10و  9,  4, 3, 2, 1فصول   انتشارات سمت
  مطالعه شود.

    انتشارات آييژ  حسين زارع  رواشناسي شناختي

جلد اول و  DSM5آسيب شناسي رواني جديد براساس     آسيب شناسي رواني  5
  دوم تاليف باچر

  تاليف باچر

  ترجمه سيد يحيي محمدي 

    ارسباران

  آزمون به صورت تمام  تستي برگزار خواهد شد. 
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  ج) شهريه
  دبي   شعبه  -درمركز بين الملل دانشگاه پيام نور  96-97شهريه دانشجويان مقطع دكتري  تخصصي پذيرفته شده  سال تحصيلي

)3(جدول شماره   
 شهريه ثابت هر نيمسال

(يورو)   

 هر واحد دروس نظري

 (يورو)

هر واحد دروس عملي پر 
 هزينه و پايان نامه(يورو)

2,530  385 572 

  
 د) هزينه ثبت نام

  ريال 000/200/2يا معادل ريالي آن يورو  50كتبي  هزينه ثبت نام براي شركت در آزمون - 
  معادل ريالي آن (پس از قبولي در آزمون كتبي) يايورو  70ههزينه مصاحب -

  وجوه پرداختي براي ثبت نام و مصاحبه  به هيچ وجه قابل استرداد نيست. توجه :
پرداخت كليه وجوه بصورت الكترونيكي و از طريق پايگاه ثبت نامي صورت خواهد گرفت . به داوطلبان توصيه مي شود 

  اي ثبت نام خوداري فرمايند.از پرداخت هرگونه وجه به صورت دستي بر
 
  ش ثبت نامرو) ه

اينترنتي  نشانيثبت نام از داوطلبان به صورت اينترنتي خواهد بود  بنابراين الزم است متقاضيان محترم با مراجعه به  -1
.pnu.ac.irregazmoonwww.  ضمن مطالعه دقيق دفترچه راهنما و اطالعيه  19/7/69لغايت 2/7/69تاريخ از

 به ثبت نام اوليه و اخذ كد رهگيري اقدام نمايند. هاي مربوطه نسبت

ترونيكي وجه ثبت نام به مبلغ ورود به سايت وپرداخت الكمرحله شامل:  دوداوطلبان بايستي براي ثبت نام  -2
صادرات اقدام به واريز وجه ثبت نام نموده و پس از  ق كارتهاي عضو شتاب از درگاه بانكريال از طري 000/200/2

نسبت به اخذ كد  را تكميل وسپسنام ثبت  شده و اطالعات مورد نياز ثبت نام دريافت كد رهگيري وارد مرحله  
  ثبت نام اقدام نمايند .  رهگيري و پرينت اطالعات 

  
و مدارك ارسالي داوطلب نبايد بيشتر باشد. حجم عكس  jpgاسكن و ارسال عكس داوطلب، بايستي با فرمت  -3

 )  كيلو بايت باشد..100از

  
به داوطلبان توصيه مي شود تا زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون كد رهگيري وپرينت اطالعات ثبت نام را  -

  نزد خود نگهداري نمايند.
 

   حل و زمان برگزاري آزمون و مصاحبه) مو
 برگزار خواهد شد . 1/9/69 مورخ چهارشنبهامتحان در روز  براساس پيش بيني هاي انجام شده  – 1
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آدرس دقيق حوزه هاي امتحاني از .آزمون كتبي به طور همزمان در دو حوزه امتحاني تهران و دبي برگزار  مي گردد  -
 متعاقبا اطالع رساني مي شود .  www.pnu.ac.irطريق پايگاه اينترنتي دانشگاه پيام نور به آدرس : 

به آدرسي كه متعاقباً در سايت فوق الذكر اطالع  30/8/96لغايت  27/8/96از تاريخ  كارت ورود به جلسه آزمون دريافت  -
   .امكان پذير مي باشد ،رساني خواهد شد

  .جلسات مصاحبه علمي كليه رشته هاي آزمون نيز در اطالعيه هاي بعدي اطالع رساني خواهد شد  دقيق تاريخ  و مكان -2
 
  ) زمان اعالم اسامي معرفي شدگان به مصاحبه : ز

 
از طريق سايت دانشگاه پيام نور به نشاني  96ماه آذرنيمه دوم وت شدگان به مصاحبه علمي در اسامي دع -

www.pnu.ac.ir .اعالم خواهد شد  
  علمي دعوت خواهند شد. ي از داوطلبان هر رشتة تحصيلي به ترتيب از باالترين امتياز مكتسبه از آزمون كتبي به مصاحبه -
  علمي ، در سطح دانش آموختگان رشته مربوط در دورة كارشناسي ارشدخواهد بود.  سؤاالت مصاحبة -
 

 مدارك مورد نياز

علمي عالوه بر مدارك زير مستندات مربوط به اظهارات خود را با تأييد مراجع   به مصاحبه الزم است كه دعوت شدگان 
  ي گواهي، در روز مصاحبه همراه داشته باشند.  صادركننده

در آن قيد شده باشد به   كه ميانگين كل دورهيا دكتراي تخصصي) و (كارشناسي،كارشناسي ارشد . مدارك تحصيلي1
  همراه ريز نمرات

  علمي و فرهنگي ،پژوهشيآموزشي ، صل سوابق . ا2
 

   ) اعالم نتايج نهايي:ح
، پژوهشي و فرهنگي و نيز مصاحبه علمي وبررسي شرايط آموزشيشدگان نهايي بعد از بررسي سوابق  اسامي پذيرفته

  ربط اعالم خواهد شد. پذيرش اعالم شده پس از كسب نظر از مراجع ذي
  از طريق سايت دانشگاه اعالم خواهد شد . 96ماه نيمه اول دي  شدگان در نتايج نهايي پذيرفته  

  
  ) ساير موارد آموزشي : ط
ها، مقرّرات و ضوابط آموزشي و دانشجويي  نامه . متقاضيان پس از پذيرش نهايي و ثبت نام به عنوان دانشجو تابع آيين1

 دانشگاه پيام نور خواهند بود.

شوند هرگونه محدوديت احتمالي در فرآيند اجرايي شدن پذيرش دانشجو و يا  متعهد ميشدگان مرحله مصاحبه،  پذيرفته .2
  امكانات مرتبط با هر رشته را بپذيرند.

  هاي آموزشي، زبان فارسي است. زبان رسمي دوره .3
 مركزمنحصراً مجاز به ادامه تحصيل در آن  دبي شعبه -مركز بين الملل دانشگاه پيام نور شدگان و دانشجويان  پذيرفته. 4

  باشند. نمي ل ايران هاي داخ يك از دانشگاه وجه مجاز به انتقال به هيچ هيچ به  و بوده
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 دانشگاه تا قبل از آزمون جامع مي. پذيرفته شدگان ملزم به ارائه مدرك معتبر زبان خارجه برابر مصوبه شوراي آموزشي 5

  .باشند
ممنوعيت انتقال به  دانشگاههاي داخل كشور مشمول كارمندان و كاركنان ادارات و موسسات دولتي جمهوري  :1تبصره 

  كشور امارات عربي متحده مشغول به خدمت مي باشند نيز خواهد بود.اسالمي ايران كه به صورت مامور در
براي ورود  دبي شعبهن مشغول به تحصيل در : دانشگاه هيچ تعهدي مبني بر پيگيري يا حل مشكل تردد دانشجويا2تبصره 

  ) نمي شود. 4و خروج به كشور امارات عربي متحده  را نداشته و بروز چنين مشكلي مانع اجراي بند(
  
  شعبه دبي – دانشگاه پيام نور (Ph.D)ي تخصصياتحصيل درمقطع دكتر ة نحو )ي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسالمي محتواي برنامه هاي دروس دوره بر اساس سر فصل هاي مصوب  -1

  بر اساس آئين نامه آموزشي دوره دكتري وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري برگزار مي شود. و ايران مي باشد
 16كل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي و ميانگين   20از  14حداقل نمرة قبولي در هر درس  : 1تبصره 

  .است 20از 
بايد قبل از  كسب نمايد ، 14درسي را كمتر از  ةدرصورتي كه دانشجو پس از پذيرش قطعي دردوره دكتري ، نمر:  2تبصره 

و  14 ةآزمون جامع ، در ادامه دوره مجاز تحصيل ( از آن درس يا درس جايگزين به تشخيص گروه علمي ذيربط ) نمر
  را كسب نمايد. 16حداقل ميانگين 

و كالسها به صورت حضوري برگزار خواهد شد .ضمناَ دانشگاه مي تواند  بوده حضور دانشجو دركالسهاي درس الزامي :  3تبصره 
   با بهره گيري از امكانات نوين مانند ويدئو كنفرانس و..... براي ارتقاي سطح آموزشي دانشجويان استفاده نمايد.

  ر نيمسال تحصيلي است كه با توجه به ويژگي و نوع درسساعت دره 16تعداد ساعات كالسي براي هر واحد درسي - 2
  شود. علمي مربوطه و شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تعيين مي ة( نظري يا عملي ) و نوع مواد آموزشي با نظر كميت 

دريافت به  ،از رساله خود» قبول«و كسب درجه  آزمون جامع  ، آزمون زبان ،دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي -3
  د.شو نائل مي درجه دكتري

تعلق نخواهد به دانشجويان  .......و خوابگاه بيمه، تحصيلي، هزينه كمك قبيل از مزايا از پذيرش هيچگونه پس -4
  .گرفت

-  23322559 يا و 23322654داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات وپاسخگويي به سئواالت احتمالي با شماره تلفن 
  فرمايند.تماس حاصل 021

    

 با آرزوي موفّقيت 
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