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 دانشگاه اصفهان 1398سال  يمه متمرکز دکتريآزمون ن يتخصص يابيه مرحله ارزياطالع

(04/03/1398) 

 

مورخ  يکشور ابالغ يدر دانشگاهها و مراکز آموزش عال يليالت تکميتحص يدر دوره هارش دانشجو يپذبراساس قانون سنجش و 

خواهد  يشامل دو مرحله ا 1398سال  (Ph.D) يرش دانشجو در دوره دکتري، پذياسالم ياست محترم مجلس شوراير 28/01/95

، يو سنجش عمل يمصاحبه علم رد و مرحله دوم آن شامليگ يق سازمان سنجش آموزش کشور انجام ميکه مرحله اول آن از طربود 

داوطلبان است که  پژوهش محور( يرش در رشته محل هايپذ يه طرح واره )برايو ته يو فناور ي، پژوهشيآموزشسوابق  يبررس

 رساند: يل را به اطالع داوطلبان ميمرحله دوم موارد ذ ياجرا يرد. در راستايگ يرنده دانشجو صورت ميپذ يتوسط دانشگاهها

 

 حدنصاب دانشگاه: -1

( توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده يآنها کارنامه مرحله اول )سنجش علم يوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برادا

 شده درج يانتخاب يرشته محل هامطابق کارنامه کد تراز ن حدنصابرا بوددر صورت دا و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده اند؛ است

حوزه معاونت آموزشي  يگاه اطالع رسانيپاجعه به ابا مر 07/03/1398خ يتوانند از تار يمت سازمان سنجش آموزش کشور، يسا يبر رو

ام اقد يتخصص يابيارز يبرا يکيالکترون نسبت به ثبت نام ،http://Academics.ui.ac.ir يبه نشان و تحصيالت تکميلي دانشگاه

 ند. ينما

ان يه رزمندگان و مربيسهم يداوطلبان دارا يدرصد و برا 70 يثارگريه ايسهم يداوطلبان دارا يذکر است حدنصاب الزم برا انيشا

 .ت آنها در کارنامه درج شده استيباشد که وضع يمداوطلبان آزاد  يدرصد حدنصاب اعالم شده برا 80 ،طيحائز شرا

 

 از:يمدارک موردن -2

 يبه نشان حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه يگاه اطالع رسانيبا مراجعه به پا يکينام الکترون ثبت

http://Academics.ui.ac.ir، انجام خواهد شد. 07/03/1398خ ياز تار 

 

  1ل فرم شماره يتکم -الف

کن با )اس (يقطع يا رسمي يشيآزما يان رسمي)مخصوص مرب مربيانسهميه متقاضي استفاده از  داوطلبانحکم کارگزيني براي  -ب

 (jpgفرمت 

 دانشگاهبه حساب هزار تومان  هشتاد و پنج ريال معادل 000/850 مبلغ يکيپرداخت الکترون -ج

 فعال 25/03/8139تا روز  يکيثبت نام الکترون ستميس است. يشرکت در مصاحبه الزام يبرا يکيتذکر مهم: انجام ثبت نام الکترون

  باشد. يم
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 همراه داشته باشند: روز مصاحبهرا در  مدارک زيرداوطلبان الزم است الزم به ذکر است 

اي معرفي شده با مشخصات اطالعات ارسالي از سوي اين اصل شناسنامه و يا کارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه -الف

  سازمان.

 ق ليسانس( يا کارنامه ريز نمراتمدرك کارشناسي ارشد )فو اصل -ب

 31/06/1398اي بوده و حداکثر تا تاريخ ارشد و يا دکتري حرفهداوطلباني که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسي -تبصره

ه فرم مندرج در صفحشوند )اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق التحصيل ميفارغ

 هاي تحصيلي(.دفترچه راهنماي انتخاب رشته 99دفترچه راهنماي شرکت در آزمون مذکور و يا فرم مندرج در صفحه  39

 ي )ليسانس( يا کارنامه ريز نمراتاصل مدرك کارشناس -ج

باشند عالوه بر اصل مدرك کارشناسي ناپيوسته التحصيل دوره کارشناسي ناپيوسته ميدسته از داوطلباني که فارغآن -1تبصره 

  بايست اصل مدرك کارداني را نيز ارائه نمايند.مي

است اصل گواهي  باشند، الزمفوق نمي 2و  1مندرج در بندهاي  کساني که به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك -2تبصره 

 تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

 لمي، آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتيکليه مستندات مربوط به سوابق ع -د

 1نسخه چاپ شده فرم شماره  -هـ

 

 داوطلبان: يو اختصاص يشرايط عموم -3

 است. يالزام سازمان سنجش آموزش کشور 2و  1دفترچه شماره در  مندرج طيشراه ياحراز کل -الف

 د.ي، مصاحبه و ...( شرکت نماياعالم شده )اعم از آزمون کتب يتخصص يابيمراحل ارز يد در تماميداوطلب با -ب

 

 دانشگاه: يط اختصاصيشرا -4

 روسد بيضرا و نيعناواز مستندات / سوابق و يامت/ مصاحبه( و  ي)کتب ياز آزمون تخصصياطالع از امت يبرا داوطلبان الزم است

  ند.ينما مراجعه //:ui.ac.irAcademicshttp. ينشانيگاه اطالع رساني به پا مندرج در هايه يبه اطالع يکتب آزمون

 

 :يا آزمون تخصصيمصاحبه  يمحل برگزار -5

 صبح 8راس ساعت  مربوط يآموزش يگروههاب دانشگاه اصفهان يابان هزارجرياصفهان خ
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