قابل تًجٍ پزیشفتٍ شذگان آصمًن دکتشای تخصصی ( )Ph.Dي دکتشای پژيَشی سال 89-89
ضمه عشض تبشیک بٍ پزیشفتٍ شذگان گشامی بٍ آگاَی می سساوذ ثبت وام پزیشفتٍ شذگان بصًست ایىتشوتی اص سيص
سٍ شىبٍ مًسخ  89/6/29لغایت سيص شىبٍ  89/6/31ي حضًسی سيص سٍ شىبٍ مًسخ  89/6/29ي سيص شىبٍ 89/6/31
اوجام می گشدد.
مشاجعٍ حضًسی بٍ ياحذَای ریل سيصَای سٍ شىبٍ مًسخ  89/6/29ي شىبٍ مًسخ  89/6/31دس ساعات اداسی
-1ثب زر زست زاضتي اصل هسارن اسىي ضسُ ٍ  6لغؼِ ػىس  3*4پطت ًَیسی ضسُ ثِ ٍاحس تحصیالت تىویلی ٍالغ زر هؼبًٍت
آهَزضی زاًطگبُ-ضلغ ضرلی هجتوغ آهَزضی زرهبًی ٍ پژٍّطی پیبهجر اػظن (ع) جْت ثجت ًبم حضَری
-2ثِ زفتر حمَلی زاًطگبُ (جْت تىویل ٍ تبئیس فرم تؼْس هحضری هرتجظ ثب سْویِ لجَلی)
الف -مذاسك مًسد وياص جُت ثبت وام کٍ تًسط پزیشفتٍ شذگان اسائٍ می شًد:
 -1ضص لغؼِ ػىس 3×4
 -2اصل ٍ وپی ضٌبسٌبهِ ( 2سری از توبم صفحبت)
 -3اصل ٍ وپی وبرت هلی
 -4اصل ٍ وپی زاًطٌبهِ ٍ ریس ًورات وبرضٌبسی ارضس یب زوتری حرفِای وِ ًطبىزٌّسُ فراغت از تحصیل ثبضس .الزم ثِ شور است
زاًطجَیبى ترم آذر ًیس هیثبیست هساروی وِ ًطبى زٌّسُ فراغت از تحصیل تب تبرید  97/6/31ثبضس ارائِ ًوبیٌس .
 -5اصل ٍ وپی هسرن ًطبى زٌّسُ ٍضؼیت ًظبم ٍظیفِ
 -6اصل ٍ وپی هسرن زثبى:
 MHLEحسالل ًورُ ً( 50ورات  45تب  49ثِ صَرت هطرٍط)
 MCHE( MSRTسبثك) حسالل ًورُ  ٍ 50یب ً( 475ورات  45تب  ٍ 49یب  455تب  474ثِ صَرت هطرٍط)
 TOEFLحسالل ًورُ ( 480ضبهل تبفل ّبی ذبرج از وطَر ٍ آزهَى ّبی تبفل هؤسسِ  ETSوِ ثِ زٍ صَرت ٍ iBT ٍ PBT
تحت ًظر سبزهبى سٌجص آهَزش وطَر ثرگسار هی ضَزً .ورات  432لغبیت  479ثِ صَرت هطرٍط)
 TOLIMOحسالل ًورُ ً( 480ورات  432لغبیت  479ثِ صَرت هطرٍط)
 IELTSحسالل ًورُ ( 5هسرن آوبزهیه) (ًورات  4/5تب  4/9ثِ صَرت هطرٍط)

 MELABحسالل ًورُ ً(70ورات  63لغبیت  69ثِ صَرت هطرٍط)
مذاسك صبان اص تاسیخ /8( 84/11/20فًسیٍ )2016/تا تاسیخ  /11( 86/12/20ماسس )2019/باشذ.
تزکش :هسارن هرثَط ثِ آزهَىّبی زثبى  MHLEهَرخ ( 97/3/31 ٍ 97/1/30زٍ ًَثت ارفبلی) ًیس لبثل لجَل هیثبضٌس.
تبصشٌ :ثرای لجَلضسگبى زٍرُ زوتری پژٍّطی عجك تجصرُ ثٌس  5-7آئیيًبهِ زوتری پژٍّطی هصَة پٌجبُ ٍ ّطتویي جلسِ
ضَرای ػبلی ثرًبهِریسی ػلَم پسضىی وطَر هَرخ  1393/10/14ثجت ًبم ثب ًورُ زثبى هطرٍط غيش قابل قبًل هیثبضس.
 -7هَافمت ًبهِ ثسٍى لیس ٍ ضرط ثرای ازاهِ تحصیل از ثبالتریي همبم هسئَل ازاری ٍ گَاّی هرذصی ثسٍى حمَق سبلیبًِ ثرای
هرثیبى رسوی
 -8حىن استرسام رسوی لغؼی (جْت استفبزُ وٌٌسگبى از سْویِ هبزاز هرثیبى رسوی).
 -9هسارن ًطبى زٌّسُ ٍضؼیت سْویِ ،جْت استفبزُوٌٌسگبى از سْویِ رزهٌسگبى ،ایثبرگراىّ ،وسر ٍ فرزًس ضبّس ،آزازُّ ،وسر
ٍ فرزًس آزازُ ،جبًجبزاى ،فرزًس ٍ ّوسر جبًجبز ،فرزًس ٍ ّوسر هفمَزاالثر( .وبرت رزهٌسگی یب ایثبرگریً ،بهِ ستبز ضبّس ٍ .)...
 -10ثر اسبس آییي ًبهِ جلَگیری از تملت ٍ ترلف زر آزهَى ّبی ٍرٍزی زٍرُ ّبی تحصیالت تىویلی رضتِّبی ػلَم پبیِ
پسضىی ،ثْساضت ٍ ترصصی ،زارٍسبزی ٍ زًساًپسضىی زر صَرت اثجبت ػسم صحت هسارن ارسبلی تَسظ زاٍعلت ٍ ّر گًَِ تملت
زر ولیِ هراحل آزهَى ،زر ّر زهبى از تحصیل ،از ازاهِ تحصیل زاٍعلت هوبًؼت ثِ ػول آهسُ ٍ عیك همررات ػول ذَاّس ضس.

