قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي ( )Ph.Dسال تحصيلي 89-89
با آرزوي توفيق بدينوسيله باطالع ميرساند پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي ()Ph.D
سال تحصيلي 89-89بهمراه مدارک مشروحه ذيل روزيک شنبه مورخ  89/9/1جهت ثبت نام به اداره
تحصيالت تکميلي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه مراجعه نمايند.
مدارک مورد نياز جهت ثبت نام حضوري :
-1تکميل فرم هاي ثبت نامي و ارائه آن در روز ثبت نام
-2عکس  6 :قطعه پشت نويسي شده
 -3اصل و كپي شناسنامه ( 2سري از تمام صفحات)
 -3اصل و كپي كارت ملي( 2سري)
 -4اصل و كپي دانشنامه و ريز نمرات كارشناسي ارشد يا دكتري حرفهاي كه نشاندهنده فراغت از تحصيل
باشد .الزم به ذكر است دانشجويان ترم آخر نيز ميبايست مداركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل تا تاريخ
 89/6/31باشد ارائه نمايند .
 -5اصل و كپي مدرک نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه
 -6اصل و كپي مدرک زبان:
 MHLEحداقل نمره ( 55نمرات  45تا  48به صورت مشروط)
 MSRT (MCHEسابق) حداقل نمره  55و يا ( 495نمرات  45تا  48و يا  455تا  494به صورت مشروط)
 TOEFLحداقل نمره ( 495شامل تافل هاي خارج از كشور و آزمون هاي تافل مؤسسه  ETSكه به دو صورت
 PBTو  iBTو تحت نظر سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود .نمرات  432لغايت  498به صورت
مشروط)
 TOLIMOحداقل نمره ( 495نمرات  432لغايت  498به صورت مشروط)
 IELTSحداقل نمره ( 5مدرک آكادميک) (نمرات  4/5تا  4/8به صورت مشروط)
 MELABحداقل نمره (95نمرات  63لغايت  68به صورت مشروط)
مدارک زبان از تاريخ /8( 84/11/25فوريه )2516/تا تاريخ  /11( 86/12/25مارس )2519/باشد.

تذكر :مدارک مربوط به آزمونهاي زبان  MHLEمورخ  89/1/35و ( 89/3/31دو نوبت ارفاقي) نيز قابل
قبول ميباشند. .
 -9موافقتنامه بدون قيد و شرط براي ادامه تحصيل از باالترين مقام مسئول اداري و گواهي مرخصي بدون
حقوق ساليانه براي مربيان رسمي  -حکم ماموريت آموزشي يامرخصي بدون حقوق براي پذيرفته شدگاني كه
در استخدام رسمي،پيماني وزراتخانه ها ،سازمانها ونهادهاو ...مي باشند
 -9حکم استخدام رسمي قطعي (جهت استفاده كنندگان از سهميه مازاد مربيان رسمي).
 -8مدارک نشان دهنده وضعيت سهميه ،جهت استفادهكنندگان از سهميه رزمندگان ،ايثارگران ،همسر و فرزند
شاهد ،آزاده ،همسر و فرزند آزاده ،جانبازان ،فرزند و همسر جانباز ،فرزند و همسر مفقوداالثر( .كارت
رزمندگي يا ايثارگري ،نامه ستاد شاهد و .)...
 -15گواهي عدم بدهي به صندوق رفاه (كسانيکه آن را دريافت نمودند و چنانچه فارغالتحصيل دانشگاه آزاد
ميباشند نيازي به تسويه حساب ندارند)

 -11مدرک نشان دهنده وضعيت طرح نيروي انساني (تصوير پايان يا معافيت و يا گواهي مبني بر اتمام تعهدات
قانوني تا 31شهريورماه )1389
تذكر :پذيرفته شدگاني كه ملزم به گذراندن طرح نيروي انساني بوده اند ،بايد دوره ي مذكور را تا
 89/6/31به پايان رسانده باشند.
 -12كارت پايان يا معافيت از خدمت نظاموظيفه براي آقايان بهصورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض از
مراكز پليس 15 +

مدارک موردنياز جهت تحويل به هسته تحقيق و نظر دهي(گزينش):
-1فرم هسته تحقيق و نظر دهي(گزينش) دو سري از تمام صفحات
-2كپي از تمام صفحات شناسنامه يک سري
-3كپي كارت ملي يک سري
-4دو قطعه عکس پشتنويسي شده
 -5داوطلباني كه در استخدام رسمي دولت و يا نيروهاي نظامي و انتظامي ميباشند يک نسخه از حکم
كارگزيني ممهور به مهر كارگزيني محل خدمت

-6داوطلبان جهت تکميل فرم هسته تحقيق و نظر دهي (گزينش) ميبايست نسبت به درج آدرس كامل افراد
مورد اطمينان خود در فرم مربوطه اقدام نمايند .
تذكر :1تحويل مدارک به هسته تحقيق و نظر دهي (گزينش) در تاريخ مذكور بهصورت حضوري الزامي
ميباشد.
تذكر : 2داوطلبان جهت تسريع و تسهيل در امر ثبتنام در هسته تحقيق و نظر دهي (گزينش) مدارک موردنياز
را قبالً آماده و مرتب نموده و مراجعه فرمايند.

فرم ها ي ثبت نامي:
 -1فرم مشخصات
 - 2فرم هيات مركزي گزينش دانشجو
 -3فرم تعهد محضري
تذكر -پذيرفته شدگان جهت سپردن تعهد مي بايست بصورت حضوري به واحد حقوقي
دانشگاه مراجعه نمايند.

شماره هاي تماس:
درصورت هرگونه سوال درخصوص تنظيم سندتعهد محضري ومشاوره حقوقي پيش از اخذ تعهد دردفاتر اسنادرسميكشور با دفترحقوقي دانشگاه با شماره  511-32184922تماس حاصل نماييد
ضمنا"شما عزيزان مي توانيد در صورت بروز هرگونه سوال درخصوص مدارک ثبت نامي ساعات اداري با شماره تلفنهاي
 32259143و ( 511-32259145اداره دستياري و تحصيالت تکميلي ( داخلي  )259تماس حاصل نماييد

