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 هقذهه

 یربثی  ضاُ ثرطای  سبلن ضهبثت آٍضزى كطاّن ًطَض، ًیبظ هَضز هتؼْس ٍ هترػع اًسبًی ًیطٍی تأهیي هٌظَض ثِ

 ثرطای  یٌسربى  ٍ هٌبسرت  ضرطایظ  ًورَزى  كرطاّن  ،)زًتطی ترػػی( تٌویلی تحػیالت آهَظضی هطاًع ثِ

 ّبی زٍضُ هػبحجِ(ثطضسی سَاثن ػلوی ٍ پژٍّطی ٍ هطحلِ زٍم ) آظهَى ضَاثظ ٍ ضطایظ ًٌٌسگبى، ضطًت

 :گطزز هی اػالم شیل ضطح ثِزاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت  1396 سبلآظهَى سطاسطی زًتطی ترػػی 

اثالؿی عی ًبهِ ،1396سبل  (Ph.D)اخطایی آظهَى ٍضٍزی زٍضُ زًتطی ترػػی  ضیَُ ًبهِثب تَخِ ثِ 

پصیطش زًطدَ زض ایي آظهَى  ضئیس هحتطم سبظهبى سٌدص آهَظش ًطَض، 14/01/1396/س هَضخ 557

 آظهَىهطحلِ اٍل هطثَط ثِ سٌدص ػلوی ثَزُ ًِ ثطگعاضی ای ذَاّس ثَز.  ای كطآیٌس زٍ هطحلِضبهل اخط

ٍ هطحلِ زٍم آى  است، اًدبم ضسُ 95بى سٌدص آهَظش ًطَض زض اسلٌسهبُ سبل سبظه آى تَسظ ًتجی

ّبی پصیطًسُ  زاٍعلجبى است ًِ تَسظ زاًطگبُ ٍ هػبحجِ اظ ٍ پژٍّطی ضبهل ثطضسی سَاثن ػلوی

 ضسبًس: گیطز. زض ضاستبی اخطای هطحلِ زٍم هَاضز شیل ضا ثِ اعالع زاٍعلجبى هی زاًطدَ غَضت هی

زاٍعلجبى حبضط زض خلسِ آظهَى ًِ ثطای آًْب ًبضًبهِ هطحلِ اٍل )سٌدص ػلوی( تَسظ سبظهبى سٌدص 

 اًس ٍ ًسجت ثِ اًتربة یٌی اظ ضضتِ آهَظش ًطَض غبزض ضسُ است ٍ ًسجت ثِ اًتربة ضضتِ اهسام ًوَزُ

تا مزاجعه ته   00/00/69تا  01/00/69تایذ اس تاریخ اًس  زاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت هدبظ ضسُ ّبی هحل
نام تزای  ( نسثت ته ثثتwww.azmoon.urd.ac.irدانشگاه ته نشانی ) سامانه پذیزش دانشجو

ثسیْی است ػسم ثجت ًبم ثِ هٌعلِ اًػطاف اظ ازاهِ هطاحل آظهَى زض  ارسیاتی تخصصی اقذام نماینذ.

 ّبی زاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت ذَاّس ثَز. ضضتِ هحل

 داوطلبان تصاصیاخ و عمىمی شرایط

 عووهی شزایط

 1396سبل  یهتوطًع زًتط یوِ( آظهَى 2ً( ٍ )1زض زكتطچِ ضوبضُ ) یاػاله یظضطا یاحطاظ توبه

 اختصاصی شزایط

ًتجی سبظهبى سٌدص آهَظش ًطَض ٍ هؼطكی ثطای ضطًت زض هطحلِ هػربحجِ ٍ ثطضسری    آظهَى زض هَكویت

 سَاثن ػلوی پژٍّطی )هطحلِ زٍم آظهَى(.

 ههن نکات

ِ  اظ هوغغ ًبضضٌبسی 31/06/1396پصیطكتِ ضسگبى ًْبیی ثبیس حساًثط تب  .1 ای، كربضؽ   اضضس یب زًتطی حطكر

التحػیل ضسُ ثبضٌس ٍ زاًطگبُ تٌْب اظ ًسبًی ًِ هسضى زال ثط كطاؿت اظ تحػیل ذَیص ضا اضائِ ًوبیٌس 

 ضا ذَاّس زاضت.زض ضْطیَضهبُ  پصیطش ًْبییًبم ٍ  اهٌبى ثجت
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 اًورالة  ػبلی ضَضای 28/08/1383هَضخ  548ٍ  03/11/1374هَضخ  368خلسبت ثطاسبس هػَثِ  .2

 ٍ هرن، اغرلْبى   ػلویِ ّبی حَظُ اظ یٌی هسیطیت غبزضضسُ تَسظ تحػیلی هساضى هَضز كطٌّگی زض

ػلویِ ًِ هساضج تحػریلی حرَظٍی    ّبی حَظُ عالة ٍ سٌت، كضال ّبی اّل ذطاسبى یب زثیطذبًِ حَظُ

 ضرًَس،  هری  التحػریل  كربضؽ  3اظ زٍضُ سغح  31/6/1396تبضید  تب یب ٍ اًس ًسُگصضا ضا 3سغح سِ  زٍضُ

 ضرطًت  آى آظهَى زض ثجت ًبم ٍ اًسبًی ػلَم گطٍُ اهتحبًی ّبی ضضتِ اظ یي ّط زض تَاًٌس هی هٌحػطاً

ِ تَسظ ذَز ضا تحػیل اظ كطاؿت هسضى تػَیط ثبیس اظ زاٍعلجبى زستِ ایي است ًوبیٌس. ثسیْی  اظ یٌی ً

ِ حَظُ حَظُ ّبی هسیطیت ٍ یب زثیطذبً  ِ ِ ثبضٌس. اذتیبض زض ضا است گطزیسُ غبزض سٌت ّبی اّل ػلوی  زاضت

 اغرلْبى  ٍ ذطاسربى  هن، ػلویِ ّبی حَظُ اظ یٌی هسیطیت اظ غبزضُ ّوعهبى، تحػیل هدَظ گَاّی اضائِ .3

ذسهت ًظبم ٍظیلِ ًیستٌس،  ٍ زاضای ًبضت هؼبكیت زائن ٍ یب پبیبى ضًَس هی هغؼی پصیطش عالثی ًِثطای 

 .است العاهیسبل اٍل تحػیلی  ٍ یب حساًثط تب پبیبى ًین ًبم ثجت ٌّگبم زض

ثِ اتوبم ثطسربًٌس ٍ زض   یتضا ثب هَكو یترػػ یبثیٍ اضظ یسَاثن ػلو یًِ هطحلِ ثطضس یزاٍعلجبً یًِل .4

غرَضت هطرطٍط ثرَزُ ٍ    ِ آًْب ث یطشتَخِ زاضتِ ثبضٌس ًِ پص ًس،یطزاًطگبُ هطاض گ ضسگبى یطكتِپص یقضز

َ زا یٌصگع یطذبًِزث یآًْب اظ سَ یػوَه یتغالح ییسهٌَط ثِ تب یٍ هغؼ ییًْب یطشپص ذَاّرس   ًطرد

 .ثَز
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 بزناهه سهانی ارسیابی تخصصی

 کد گزيٌ
 ٍ کد رشت

 محل
 رشتٍ

تًاوىد در ایه  َای مزتثط کٍ فارغ التحصیالن آن می رشتٍ

 رشتٍ شزکت کىىد کد

سمان تىدی 

 مصاحثٍ

4352  

 فلسفٍ

0611 
 -الْیبت ٍ هؼبضف اسالهی

 كلسلِ ٍ ًالم اسالهی

ّب ثب گرطایص كلسرلِ،    ّبی كلسلِ ٍ ضضتِ توبهی ضضتِ

ّبی الْیربت ٍ هؼربضف اسرالهی، توربهی      توبهی گطایص

ّبی كیعیي، تربضید   ضیبضی، توبهی گطایص ّبی گطایص

 ٌّط، كلسلِ ٍ ًالم اسرالهی ػلن زٍضُ اسالهی، كلسلِ 

 ٍ سغح سِ حَظُ
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 حٌوت ٌّطّبی زیٌی 0611

4353 

ادیان ي  -الُیات 

 عزفان

0523 
هغبلؼبت تغجیوی ازیبى 
 گطایص الْیبت هسیحی

كلسلِ زیري، كلسرلِ   ّبی ازیبى ٍ ػطكبى،  توبهی ضضتِ

ٍ  ّربی الْیربت ٍ هؼربضف اسرالهی     توبهی گطایص، ؿطة

 0524 سغح سِ حَظُ
ػطكبى اسالهی  ٍ 

 ّبی اهبم ذویٌی اًسیطِ

 تػَف ٍ ػطكبى اسالهی 0525

4411 
ازیبى ؿیط اثطاّیوی ر ازیبى 

 ایطاًی

4355 

 کالم -الُیات

توربهی ضضرتِ ّربی ًرالم ٍ كلسرلِ، كلسرلِ اذرالم ٍ         هصاّت ًالهی 0540

 ٍ ًرالم  گرطایص  –ًالم)حٌوت( اسالهی، ػلَم حرسی   

ٍ  ّبی الْیربت ٍ هؼربضف اسرالهی    توبهی گطایص، ػوبیس

 سغح سِ حَظُ

 ضیؼِ ضٌبسی 0541

 زیي پژٍّی 0542

4352 

فمٍ ي  -الُیات

مثاوی حمًق 

 اسالمی

 هصاّت كوْی 0511

كوِ ٍ هجبًی حوَم اسالهی، حورَم  توبهی ضضتِ ّبی 

خعا، حوَم ذػَغی، كورِ ٍ اغرَل حَظٍی)سرغح    

 سِ(

4344 

تاریخ ایزان  -تاریخ

 ديرٌ اسالم

ّبی آى، تربضید كطٌّرو ٍ تورسى     تبضید ٍ توبهی گطایص تبضید تطیغ اثٌی ػططی 0406

اسالهی، تبضید تطیغ، ایطاى ضٌبسی، تبضید هلل ٍ توسى 

ّربی   توربهی گرطایص  ، ػلن تبضید ػلن، كلسلِ اسالهی،

 ٍ سغح سِ حَظُ الْیبت ٍ هؼبضف اسالهی

 كطهِ ّبی تطیغ 0407

4312 

 مطالعات سوان
1201 

هغبلؼبت ظًبى )حوَم ظى زض 
 اسالم(

توبهی گطایص ّبی هغبلؼبت ظًربى ٍ ذربًَازُ، حورَم،    

حوَم ذبًَازُ، هؼبضف اسالهی ٍ حوَم، كوِ ٍ حوَم 

ٍ ِ  اسالهی ٍ سغح سِ حَظُهجبًی حوَم  اسالهی، كو

تذکز: تاریخ لطعی مصاحثٍ ي َمچىیه سمان ي ساعت پس اس ثثت وام دايطلثان در ساماوٍ جذب داوشجً داوشگاٌ ادیان 

  اس طزیك ساماوٍ مذکًر اعالم خًاَد شد. 01/10/59ي مذاَة تا 
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 هزحله دوم آسهوى در شزکت بزای داوطلب تکالیف

ُ تَسرظ سربظهبى سرٌدص آهرَظش     اػالم ضرس  یِاٍل یحثطاسبس ًتبثِ اًتربة ضضتِ ًِ زاٍعلجبى هدبظ  یًِل

ُ   یبىزاًطگبُ از یّب چٌس ضضتِ هحل اظ ضضتِ یب یياهسام ثِ اًتربة  ،ًطَض اًرس ٍ سربظهبى    ٍ هرصاّت ضا ًورَز

 لرت عزاٍ یٍ ًسضضتِ اهتحربً  یِثب تَخِ ثِ سْو ٍ آهَظش ًطَض ثطاسبس ًوطُ تطاظ ضسُ ٍ ضتجِ آًبىسٌدص 

 ّربی  اهرسام  ثبیرس  ثطای ایطبى اػالم ًوَزُ است،ضا ّبی زاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت  زض ضضتِ هحل یهجَل یدًِت

 .زّس اًدبم هوطض هْلت زض ٍ هَهغ ثِ ضا ظیط

سربهبًِ پرصیطش زاًطردَ هطاخؼرِ      ثِ زكتطچِ، ایي زهین هغبلؼِ اظ پس ضَز هی تَغیِ زاٍعلجبى الق( ثِ

پصیطش زاًطدَ زض زاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت ثِ  اكعاضی ًطم ثطًبهِ ثٌسّبی اسبس ثط ضا الظم عالػبتًوَزُ ٍ ا

 ًوبیٌس. ٍاضز (azmoo.urd.ac.ir) آزضس

 شیل: هساضى اضسبل ٍ زاًطگبُ سبیت عطین اظ ًبم ثجت تٌویلب( 
 سلیس( ظهیٌِ ثب ٍ ضخ توبم خسیس،) 4×3. كبیل ػٌس 1

ًبم غٌسٍم ضْطیِ زاًطرگبُ ازیربى ٍ    ثِ تَهبى( ّعاض ّطتبز (ضیبل 8000000 هجلؾ ایٌتطًتی . پطزاذت2

 ضَز( ًوی زازُ ًبم ػَزت آًالیي. )ّعیٌِ ثجت غَضت سبهبًِ پصیطش زاًطدَ ثِ هصاّت زض

اًس ٍ توبیل ثِ  ّبی زاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت هجَل ضسُ تجػطُ: زاٍعلجبًی ًِ زض زٍ یب چٌس ضضتِ هحل اظ ضضتِ

اظای ّط هػبحجِ  ّبی ثؼسی ثِ ّب زاضًس ثبیس ثطای ضطًت زض هػبحجِ هحل ضضتِضطًت زض هػبحجِ ّوِ آى 

 ّعاض تَهبى( زض ضٍظ هػبحجِ پطزاذت ًوبیٌس. ضیبل )سی 3000000هجلؾ 

 پبیربى  ًطربًگط  هَضرَع  ایري  ًِ ضس ذَاّس زازُ ضّگیطی ًس یي زاٍعلجبى ثِ ًبم ثجت هطاحل پبیبى ج( زض

 است. زاٍعلت ضرع ػْسُ ثِ اضسبلی اعالػبت است. غحت زاٍعلت یي ًبم ثجت هطاحل

ثبیس ثب هطاخؼِ هدسز ثِ سبهبًِ پصیطش زاًطدَ اظ ظهربى   10/04/1396زاٍعلجبى پس اظ ثجت ًبم اظ هَضخ ز( 

هػبحجِ ذَیص اعالع حبغل ًوبیٌس ٍ زض هَػس هوطض ثِ ّوطاُ ًلیِ هساضى هَضز ًیبظ زض هحرل هػربحجِ   

ظهبى هػبحجِ توسیس ًرَاّس گطزیس ٍ ػسم حضَض زض هػبحجِ ثرِ هٌعلرِ   الظم ثِ شًط است؛  حبضط ثبضٌس.

 اًػطاف ذَاّس ثَز.

 

 :بزای شزکت در هزحله دوم آسهوى هذارک هورد نیاس

ّورطاُ   یسضا زض ظهبى هػبحجِ ّوطاُ زاضتِ ثبضٌس. تَخِ زاضرتِ ثبضر   یلهساضى ش یًِل یسثبهحتطم زاٍعلجبى 

زاض  ضوب ًوي ذَاّس ًوَز ٍلٌي ّوطاُ زاضتي هَاضز ستبضُ ّبی ییتَاًب یعزض تطر یلزاضتي ّوِ هساضى ش

 ًرَاّس ضس. یلثبضٌس تطٌ  ًساضتِهساضى ضا ّوطاُ  یيًِ ا یًسبً یاست ٍ پطًٍسُ هػبحجِ ثطا یالعاه

 غلحِ اٍل ضٌبسٌبهِ. * یطاغل ٍ تػَی ٍ یب ًبضت هل یطاغل ٍ تػَ -

 * 3 × 4هغؼِ ػٌس  یي -

 . *1396سبل  یهتوطًع زًتط یوًِبضًبهِ آظهَى ً یطتػَ -

 . *یِسغح سِ حَظُ ػلو یبٍ  اضضس یهسضى ًبضضٌبس یطاغل ٍ تػَ -
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 (.اضضس یزاًطگبُ )ًبضضٌبس ییسهَضز تب یعًوطاتض -

 .یِسغح زٍ حَظُ ػلو یبٍ  یهسضى ًبضضٌبس یطاغل ٍ تػَ -

 (.یزاًطگبُ )ًبضضٌبس ییسهَضز تب یعًوطاتض -

ٍ یب  اضضس یزض هوغغ ًبضضٌبس 31/06/1396 یدحساًثط تب تبض سبل آذط ًِ یبىزستِ اظ زاًطدَ تجػطُ: آى

ضسُ تَسظ زاًطگبُ هحل  ییستب یاغل گَاّ ثبیست یذَاٌّس ضس، ه یلكبضؽ التحػای  زًتطی حطكِ

 .یٌسضا ّوطاُ زاضتِ ٍ اضائِ ًوب 30/11/1396 یدگصضاًسُ تب تبض یهطثَط ثِ هؼسل ٍاحسّب یل،تحػ

زاٍعلجبى حبئع ضطایظ سْویِ هطثیبى ضسوی هغؼی ٍ یب ضسوی آظهبیطی اغل حٌن ًبضگعیٌی ثطای  -

 ٍظاضت ػلَم تحویوبت ٍ كٌبٍضی

 ضبهل: 2ٍ  1اغل ٍ تػَیط هساضى احطاظ ضطایظ كطم ضوبضُ  -

o َغلحِ خلس  یطاغل ٍ تػَ یبضسُ تَسظ زاٍعلت ٍ  یقهوبالت تبل یطشًبهِ پص یطاغل ٍ تػ

ِ. یسُهدلِ ٍ غلحِ ًرست هوبلِ ثِ ّوطاُ چٌ  هوبل

o غلحِ ضٌبسٌبهِ اثط. یطتطخوِ ٍ ... ثِ ّوطاُ تػَ یق،اػن اظ تبل یػلو یّب ٍ زستبٍضزّب ًتبة 

o غَضت خلسِ زكبع.غلحِ  یطثِ ّوطاُ تػَ اضضس یًبضضٌبس ًبهِ یبىاغل پب 

o یِػلو ّبی ّب ٍ حَظُ زض آهَظش ٍ پطٍضش، زاًطگبُ یسسَاثن تسض. 

 ثبضس. یػٌَاى زضس یِضسُ ٍ سغح، هوغغ ٍ پب یسّوطاُ ثب شًط ػٌَاى زضس تسض یسثب یستجػطُ: سَاثن تسض

o ی )اًگلیسی، ػطثی ٍ ...(هسضى هْبضت زض ظثبى ذبضخ. 

o ییر اخطا یٍ ػلو یپژٍّط ی،هستٌسات هُثجت هطاتت ػلو یطسب. 

 ضسُ. * یل( تٌو1) یيكطم ضوبضُ  -

و مگذابة   یگان متفاوت در دانشگگاه اد  یانتخاتمحل : آن دسته اس داوطلثان که در چنذ رشته تثصزه
 .ینذنما یهجذاگانه تهصورت  تهبا  ته تعذاد مصاحثه یذرا تا یاسمذارک مورد ن یکپ ،انذ نام نموده ثثت
 

 تسهیالت و ها سهمیه

 ایثارگزاى و رسهنذگاى سهویه

 ظطكیرت  اظ زضغرس  25 ،ضرطایظ  ٍاخرس  ایثربضگطاى  ٍ ضظهٌرسگبى  ضسربًی  ذسهبت خبهغ هبًَى تػَیت ثِ تَخِ ثب

ُ  حسًػربة  ًسرت  ضرطط  ثِ ضظهٌسگبى ٍ اسالهی اًوالة ایثبضگطاى ثِ پصیطش  زاضز اذتػربظ  الظم ػلوری  ًورط

 سرٌدص  سربظهبى  1396 سربل  زًتطی ترػػری  آظهَى ضاٌّوبی ثِ زكتطچِ ضطایظ، اظ ثیطتط اعالع ثطای)

 .(كطهبییس هطاخؼِ ًطَض آهَظش

 پذیزش ظزفیت

 .است ًلط 7 حساًثط كٌبٍضی ٍ تحویوبت ػلَم، ٍظاضت هدَظ عجن گطایص، - ضضتِ ّط زض پصیطش ظطكیت

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 7 دفتزچه راهنمای پذیزش

 تحصیلی شهزیه

ثبضرس. ًحرَُ    اًتلبػی ؿیرط زٍلتری ازیربى ٍ هرصاّت هسرتلعم پطزاذرت ضرْطیِ هری        زاًطگبُ ؿیط  تحػیل زض

ّبی اضسربلی اظ ٍظاضت ػلرَم، تحویوربت ٍ كٌربٍضی ذَاّرس ثرَز.        ًبهِ هحبسجِ ضْطیِ ثطاسبس هَاًیي ٍ آییي

ُ    تَاًٌس  زاٍعلجبى هحتطم هی ّربی شیرل توربس     ثطای ًست اعالع ثیطتط زض ظهیٌِ پطزاذرت ضرْطیِ ثرب ضروبض

 (155ٍ  110ّبی  )زاذلی 025ر  32802610 بیٌس:حبغل ًو

ثرِ ضرطح شیرل ثرَزُ      )سبل گصضتِ(1395ثطای سبل ترػػی الظم ثِ شًط است ّعیٌِ ّبی ضْطیِ زًتطی 

 :احتوبلی ذَاّس زاضتزضغس ایي ّعیٌِ ّب اكعایص  15تب  10ّط سبل ٍ  است

 ضیبل  000/812/38  ضْطیِ ثبثت ّط تطم

 ضیبل 000/625/8  : ضْطیِ هتـیط ّط ٍاحس ترػػی

 ضیبل 000/800/13 :  ضْطیِ ّط ٍاحس ضسبلِ

 هحل بزگشاری آسهوى هزحله دوم )هصاحبه(

 ؿیط اظ ضضتِ هحل حٌوت ٌّطّبی زیٌی  گیطز ثِ ّب زض زاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت غَضت هی هػبحجِ ًلیِ ضضتِ

هَسسِ ٌّرط ٍ اًسیطرِ    ـ   20ًجص ًَچِ ـ هتطی ٌّطستبى(  30ثلَاض ثسیح )ـ حٌوت ٌّطّبی زیٌی: هن  -

 (025ر  37840127اسالهی )تللي 

ُ ازیبى ٍ هصاّت: -  (025 – 32802610)تللي  ،ضٍثطٍی هسدس اهبم غبزم )ع( ،ضْطى پطزیسبى ،هن زاًطگب

 نحوه درخواست پذیزش اس دانشگاه

زاٍعلجبى آظهَى زًتطی ًبم  ًبم زاًطگبُ ازیبى ٍ هصاّت )ثرص هطثَط ثِ ثجت اظ عطین ثجت ًبم زض سبهبًِ ثجت

 www.azmoon.urd.ac.irثِ آزضس ایٌتطًتی  (96سطاسطی 

 

 گزاهی داوطلباى به ههن تذکزات و ها توصیه

ضرسُ   تٌویرل  هٌسضخبت ًلیِ غحت هسئَلیتضَز.  تٌویل غبزهبًِ ٍ زهین ثبیس ًبم ثجت كطم هٌسضخبت .1

 ثَز. ذَاّس زاٍعلت ًبم( ثطػْسُ ثجت كطم )هٌسضخبت

ِ  هطرػربت  ًربم،  ٍ ذربًَازگی  بمهلری، ًر   ًس زضج زض است الظم زاٍعلجبى .2  ٍ ػٌرس  اضسربل  ای، ضٌبسرٌبه

ِ  اضسبل ٍ اػالم آٍضًس. زضغَضت ػول ثِ ًبكی تَخِ ٍ زهت یگطالظم ز اعالػبت  اضرتجبُ،  اعالػربت  ّطگًَر

 ثَز.   ذَاّس ػْسُ زاٍعلت ثط آى ػَاهت

 زاٍعلرت  ٌربثطایي ًبم ٍخرَز ًرساضز. ث   ثجت كطم هٌسضخبت زض تـییطی ًَع ّیچاهٌبى  ًبم ثجت تٌویل اظ ثؼس .3

 آٍضز. ػول ثِ ضا زهت ًْبیت اعالػبت تٌویلظهبى  زض ثبیس

 زض هٌرسضج  ضرَاثظ  ٍ ضطایظ اظ یٌی ٍاخس یب ًوَزُ ًتوبى ضا حوبین زاٍعلت ًِ ضَز هطرع ظهبًی اگط .4

 زض تحػیل حیي ضسى، پصیطكتِ آظهَى، زض ضطًت ًبم، ثبضس )ثجت ًِ ای هطحلِ ّط زض ًیست،ایي زكتطچِ 
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 ضس. ذَاّس زاًطگبُ ٍ ...( اظ ازاهِ تحػیل هحطٍم

ّبی ًِ زض ًبضًبهِ  تَاًٌس زض ضضتِ زاٍعلجبى زض اًتربة ضضتِ زهت الظم ضا زاضتِ ثبضٌس. زاٍعلجبى تٌْب هی .5

ًربم زض   زاٍعلت ًتیدِ هجَلی تَسظ سبظهبى سٌدص آهَظش ًطَض اػالم ضسُ است ضطًت ًوبیٌس ٍ ثجت

 ّبی زیگط ثِ هٌعلِ ایدبز تَهغ پصیطش ًرَاّس ثَز.    اظ ضضتِ هحلّطًسام 

ِ  زاٍعلجبى هحتطم تَخِ زاضرتِ ثبضرٌس پرس اظ اًدربم كطایٌرس      .6 زاًطرگبُ ازیربى ٍ هرصاّت هلرعم      ،هػربحج

ثبضس ًتبیح ًست ضسُ ثطای ّط زاٍعلت ضا ثطاسبس ضضتِ هحل اًتربثی ثِ سبظهبى سرٌدص آهرَظش    هی

)هٌرسضج  ّب ٍ ضطایت اظ پیص اػالم ضسُ ذرَز   ًطَض اػالم ًوبیس ٍ زض ًْبیت سبظهبى هصًَض ثطاسبس هالى

ًجٌسی ذرَز اهرسام ذَاّرس ًورَز. ثٌربثطایي اظ      ًسجت ثِ اػالم ًتبیح ًْبیی عجن ظهب( 2زض زكتطچِ ضوبضُ 

كورظ اظ   96گطزز ثطای اعالع اظ ًتیدرِ ًْربیی آظهرَى زًترطی ترػػری سربل        زاٍعلجبى زضذَاست هی

 عطین سبظهبى سٌدص پیگیطی ًوبیٌس.

 ّرط  زض اضضرس  ًبضضٌبسی زٍضُ التحػیل كبضؽ تدطثیبت ٍ زاًص حس زضهػبحجِ ضلبّی  ّبی سؤال غحس .7

 ذَاّس ثَز. ضیعی ثطًبهِ ػبلی ضَضای ػَةّبی ه طًبهِت ثهغبثن كْطس ضضتِ،

 13الری   025-32802610ًربم ثرب ضروبضُ     ثطای پبسد ثِ ّطگًَِ سؤال پیطاهَى هسبئل پرصیطش ٍ ثجرت   .8

 توبس حبغل كطهبییس. 143یب زاذلی  ٍ 103زاذلی 
 

 شما ربای موفقیت آرزوی با

هبمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دااگشنه ادیان و   مذا
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