
مدارک مورد نیاز د چمران درباره ی برنامه زمانی طالعیه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهیا `

آزمون ورودی مرحله تکمیل ظرفیت نبرای شرکت در مصاحبه معرفی شدگا )نیمه  پی اچ.دیدکترای تخصصی و  و 

6931متمرکز(سال   

 

بدین وسیله توجه داوطلبانی که بر اساس اعالم سازمان سنجش در ردیف معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت برای شررکت در ماراهبه کرد رشرحه م ر       

 های این دانشگاه قرار گرفحه اند ، را به نکات ذی  معطوف می دارد: 

 

ای معرفی شده  و با در دسرت داشرحن مرداری ذیر  بررای شررکت در       داوطلبین الزم است بر اساس جداول ذی  با توجه به کد رشحه یا کد رشحه ه-1

.بدیهی است عردم مراجعره بررای     دروزهای مندرج در جدول به دانشکده ی مربوطه واقع در دانشگاه شهید چمران مراجعه نماین 8::0مااهبه ،ساعت 

 شرکت در مراه  فوق ، به منزله اناراف داوطلب از پذیرش در کد رشحه یا کد رشحه های انحخابی مربوط تلقی می گردد.

 :مداری مورد نیاز که می بایست معرفی شدگان برای انجام مراه  مااهبه همراه خود داشحه باشند -2

بانک ملی شعبه شهر دانشرگاهی اهرواز بره نرام رابر        2122222287882هزار تومان (به هساب سیبا به شماره  صدریال )888/888/1الف: واریز مبلغ

ت وی  اص  فریش واریرز شرده بره مسروول ذیررب  هنگرام         و  22:97:2درامد هاص  از برگزاری دوره های آموزشی خاص ،با شناسه پرداخت تمرکز 

 شرکت در مااهبه .

ارائره   یوطلب در چند کد رشحه و انجام چند نوبت مااهبه الزم است به تعداد کد رشحه های معرفری شرده فریش واریرز    در صورت معرفی دا –تباره 

 گردد ،ولی اگر برای چند رشحه فق  یک مااهبه برگزار می گردد،نیازی به واریزوجه اضافی نمی باشد.

  (یا کارنامه ریز نمرات اص  مدری کارشناسی ارشد )فوق لیسانس -ب

فارغ الح ای  می شوند  1/80/90:معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکحری هرفه ای بوده و هداکثر تا تاریخ –تباره 

ه یرا  )اص  گواهی تایید شده توس  دانشرگا  ،الح ای  خواهند شد فارغ 8/11/90:و داوطلبانی که تا تاریخ بايستگواهيمربوطراارائهنمايندمي

دفحرچره   90دفحرچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و فرم مندرج در صف ه  78موسسه آموزش عالی م   اخذ مدری مطابق فرم مندرج در صف ه 

عالمری بره   (.)معدل مندرج در آن باید با معدل ارا تکمی  و ارائه نمایند. 8/11/90:الح ایلی تا تاریخ  های ت ایلی مبنی بر فارغ راهنمای انحخاب رشحه

 این سازمان یکسان باشد(.

 یا کارنامه ریز نمرات اص  مدری کارشناسی )لیسانس( -ج

آندسحه از معرفی شدگانی که دانش آموخنحه ی دوره ی کارشناسی ناپیوسحه می باشند ، عالوه بر اص  مدری کارشناسی مری بایسرت اصر      -1تباره 

 مدری کاردانی را نیز ارائه نمایند.

 معرفی شدگانی که به دالئلی قادر به اص  مدری یا مداری مندرج در بندهای ب و ج فوق  نمی باشند،   -2تباره 

 دانشگاه یا موسسه آموزش عالی م   اخذ مدری رابه همراه داشحه باشند.الزم است اص  گواهی تایید شده توس  

اات شناسنامه ای معرفی شده با مشخاات اطالعرات ارسرالی ا سروی سرازمان     اص  شناسنامه و یا کارت ملی برای تطبیق مشخ یک قطعه عکس و-د

 سنجش .

اص  گواهی مبنی بر این که عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشری تابعره وزارت   سحفاده از سهمیه ی مربیان،ارائه ی برای محقاضیان ا -ه

 سئول نیز رسیده باشد.علوم ،ت قیقات و فناوری بوده که به تایید باالترین مقام م

اس آر تری  ام ، (708تولیمرو)نمره  ، ( 708تاف  )نمره ، ( 2/2بر داشحن نمره قبولی در یکی از آزمون های زبان انگلیسی آیلحس )نمره ارائه مدری دال-ژ

 سال از اخذ آن نگذشحه باشد. 2( یا آزمون بسندگی زبان از دانشگاه های معحبر کشور که بیش از 28)نمره 

فروق را ارائره   تباره :داوطلبان فاقد این مدری می بایسحی در صورت پذیرفحه شدن قب  از شرکت در امح ان جرامع و تارویب عنروان رسراله مرداری      

 نمایند .  

 ارائه تعهد کحبی مبنی بر ت ای  تمام وقت در دوره دکحری و رعایت کام  ضواب  و دسحور العم  های داخلی دانشگاه . -ز

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 ارائه ی فرم های موجود بر روی سایت دانشگاه . تکمی  و –ح 

 مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی . ارائه ی مسحندات -و

 ی مدری دال بر رعایت مقررات نظام وظیفه . ارائه -ز

مری شرود کره در مهلرت     پس از انقضای مهلت مقرر برای شری در مااهبه ،هیچ گونه تقاضایی قاب  پذیرش نمی باشد و به داوطلبان اکیداً توصیه  -:

 مراجعه نمایند. ذیرط  مقرر تعیین شده به م 

طبق مقررات سازمان سنجش ، آندسحه از داوطلبانی که در مااهبه شرکت و پس از گزینش نهایی در ردیف پذیرفحه شردگان نهرایی دوره دکحرری     -7

سرال   قرار گیرند، مجاز به شرکت در شرکت در آزمون دکحری  دانشگاه  این)اعم از دوره های روزانه ،نوبت دوم )شبانه(و یا پردیس خودگردان  90سال 

  نخواهند بود . 1:92

توجه : از کلیه داوطبان تقاضا می شود فرم های تکمیل شده و کپی مدارک مورد نیاز شامل مدارک تحصیلی ،گواهی زبان ،مقاالت ارائهه  

ارشد و سایر مستنداتی که برای مصاحبه الزم است را در یک پوشه مناسب شده در مجالت و کنفرانس ها ،چکیده پایان نامه کارشناسی 

 از قبل آماده نمایند و در روز مصاحبه تحویل دهند .
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