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 بسمه تعالی

 

 

 

تکویل فشایٌذ  خْتػبصهبى ػٌدؾ آهَصؽ کـَس ،  1400 دٍسُ دکتشی ؿیَُ ًبهِ اخشایی آصهَى ٍسٍدی داًـگبُ كٌؼتی اسٍهیِ ثش اػبع

 آصهَى، اص کلیِ داٍعلجبًی کِ حذ ًلبة اػالهی سا داسا هی ثبؿٌذ ٍ اص عشف ػبصهبى ػٌدؾ آهَصؽ کـَس ثِ ایي داًـگبُ هؼشفی ؿذُ اًذ،

، ثِ هٌظَس كیبًت اص ػالهت خبهؼِ داًـگبّی 19 -ب تَخِ ثِ ؿشایظ خبف ًبؿی اص ّوِ گیشی ثیوبسی کٍَیذث ت ثِ هلبحجِ هی ًوبیذ.دػَ

ثِ كَست  ، ثشگضاسی هشحلِ دٍم ایي آصهَى کِ توشکض اكلی آى ثش هلبحجِ اػت،1400ٍ داٍعلجبى آصهَى ًیوِ هتوشکض دکتشی 

غیرحضوری )به روش الکترونیکی( خَاّذ ثَد. هلبحجِ ؿیشحضَسی ثش اػبع ثشسػی ػَاثق آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍ اص عشیق ػبهبًِ 

ػبًذ:سهی  هحتشم هَاسد ریل سا ثِ اعالع داٍعلجبىدس ّویي ساػتب خَاّذ ؿذ. کتشًٍیکی داًـگبُ ثشگضاس ال  

 :نحوه تکمیل و ارسال مدارک  -0

لـبیت  02/03/1400دس ثبصُ داًـگبُ كٌؼتی اسٍهیِ حضَسی ؿیشداٍعلجبى حبئض ؿشایظ ٍ هتقبضی ؿشکت دس هلبحجِ تخللی 

اسػبل ٍ آهبدگی   (1سا ثِ آدسع ایویل کبسؿٌبع هشثَعِ )هٌذسج دس خذٍل  2فبیل اػکي ؿذُ هذاسک هٌذسج دس ثٌذ 08/03/1400

کویلی، سٍص ٍ ػبػت خَد سا خْت ؿشکت دس هلبحجِ اػالم ًوبیٌذ. پغ اص ثشسػی ٍ خوغ ثٌذی هذاسک تَػظ کبسؿٌبػبى تحلیالت ت

( هتؼبقجبً اص عشیق ػبیت داًـگبُ اعالع سػبًی خَاّذ 1داٍعلجبى ثشای هلبحجِ )اص ثیي سٍصّبی خذٍل ّشیک اص هلبحجِ ؿیشحضَسی 

 ؿذ.

 ٍ تبسیخ هشاخؼِ حبئضیي ؿشایظ ثشای ٍسٍد ثِ هشحلِ اسصیبثی تخللی داًـگبُ كٌؼتی اسٍهیِپزیشؽ  ( : کذ سؿتِ هحل1خذٍل ؿوبسُ )

ک
درضته 

ل
مح

 نام رضته امتحانی 

 نام گرایص

نام 

 دوره

تاریخ  ظرفیت

 مصاحبه

آدرس ایمیل کارضناسان 

 تحصیالت تکمیلی

رسات ثٌیبدی ٍ  -فیضیک  3068

 ًظشیِ هیذاى ّب

 11/03/1400 ًفش 3 سٍصاًِ

12/03/1400 

nesagolbazi@yahoo.com 
 044-31980285تلفي: 

-هکبًیک هٌْذػی 3971  

یاًشط تجذیل  

ًفش 5 سٍصاًِ  22/03/1400 

23/03/1400  

kobrajavadi@gmail.com 
044-31980292تلفي:   

 مدارک مورد نیاز: -2

 ) ثِ پیَػت(  1تکویل فشم ؿوبسُ  -

 توبهی كفحبت ؿٌبػٌبهِ ٍ کبست هلی اػکي -

 1400آصهَى ًیوِ هتوشکض دکتشی ػبل  بسًبهِتلَیش ک -

 کبسؿٌبػی ٍ کبسؿٌبػی اسؿذ  ٍ سیضًوشات هقبعغ سکاهذ اػکي -
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    ػالٍُ ثش اكل هذسک کبسؿٌبػی ًبپیَػتِ  کِ فبسؽ التحلیل دٍسُ کبسؿٌبػی ًبپیَػتِ هی ثبؿٌذ یآى دػتِ اص داٍعلجبً -1تجلشُ 

 ذسک کبسداًی سا ًیض اػکي ٍ اسػبل ًوبیٌذ.هی ثبیؼت اكل ه

غغ کبسؿٌبػی اسؿذ فبسؽ التحلیل خَاٌّذ ؿذ، دس هق 31/06/1400آى دػتِ اص داًـدَیبى ػبل آخش کِ حذاکثش تب تبسیخ  -2تجلشُ 

 30/11/1399سیخ تَػظ داًـگبُ هحل تحلیل، هشثَط ثِ هؼذل ٍاحذّبی گزساًذُ تب تب)هْش ٍ اهضب ؿذُ ( ثبیذ اكل گَاّی تبییذ ؿذُ 

 .سا اػکي ًوَدُ ٍ اسػبل ًوبیٌذ

 1فشم ؿوبسُ  توبهی هذاسک رکش ؿذُ دس -

ثِ ؿوبسُ حؼبة  هلبحجِ  اسصیبثی تخللی ٍ ثبثت ّضیٌِ (سیبل یک هیلیَى)سیبل  1000000فیؾ ثبًکی ثِ هجلؾ تلَیش -

ٍخَُ الصم ثِ رکش اػت  ؿؼت. یپشداخت دس توبه قبثل هلی ثبًک ًضدداًـگبُ كٌؼتی اسٍهیِ  ثِ ًبم ػبیش هٌبثغ 0200614095005

 .گشدد دسیبفتی ثِ ّیچ ٍخِ هؼتشد ًوی

 .آصهبیـی ٍصاست ػلَم تحقیقبت ٍ فٌبٍسی -قغؼی ٍ یب سػوی -اكل حکن کبسگضیٌی ثشای داٍعلجبى حبئض ؿشایظ ػْویِ هشثیبى سػوی -

 

 :توصیه های عمومی  -3

 دس سٍص هلبحجِ ثِ ػبهبًِ الکتشًٍیکی داًـگبُ هتلل ؿًَذ.شػشػت هی ثب اػتفبدُ اص ایٌتشًت پکلیِ داٍعلجبى گشا -

ػذم هشاخؼِ داٍعلت دس تبسیخ هـخق هلبحجِ اص ّش یک اص داٍعلجبى فقظ یک ثبس ٍ دس صهبى تؼییي ؿذُ كَست خَاّذ گشفت.  -

 .کبى پزیش ًخَاّذ ثَدؿذُ ثِ هٌضلِ اًلشاف ٍی تلقی ؿذُ ٍ ثشگضاسی هدذد هلبحجِ ثشای داٍعلجی کِ ؿشکت ًکشدُ اػت، اه

 کلیِ هؼتٌذات سصٍهِ داٍعلجبى ثبیذ آهبدُ ٍ دس دػتشع ثبؿذ تب دس سٍص هلبحجِ ٍ دس كَست ًیبص اسایِ گشدد. -

ٍ اسایِ تلَیش اص ػَی داٍعلت الضاهی اػت؛ ثذٍى ٍخَد دٍسثیي ٍ  گیشداًدبم هیتلَیشی  -ثِ كَست كَتی ؿیشحضَسیهلبحجِ  -

داٍعلجبى گشاهی دس ٌّگبم هلبحجِ الکتشًٍیکی ثبیذ کلیِ ؿًَبت اخالقی  .هلبحجِ فبقذ اػتجبس اػتاسایِ تلَیش اص ػَی داٍعلت، 

 سا سػبیت ًوبیٌذ.

هؼئَلیت هغبثقت اعالػبت خَداظْبسی ثب هذاسک ٍ هؼتٌذات ثِ ػْذُ داٍعلت اػت. ثذیْی اػت دس كَستی کِ هـبیشت ثیي  -

ؿَد، داًـگبُ هدبص اػت ًؼجت ثِ لـَ پزیشؽ ٍ قغغ ساثغِ تحلیلی دس ّش اعالػبت ثجت ًبهی ٍ هذاسک هٌدش ثِ تـییش ًتبیح 

 هشحلِ ای اص تحلیل اقذام کٌذ.

دس كَستی کِ هذاسک الضاهی ثشای ثشسػی پزیشؽ داٍعلجبى ثِ عَس کبهل تَػظ داٍعلت دس ػبهبًِ ثبسگزاسی ًـذُ ثبؿذ، ثِ  -

 ی ًیض قبثل اػتشداد ًخَاّذ ثَد.دسخَاػت پزیشؽ ٍی تشتیت اثش دادُ ًخَاّذ ؿذ ٍ ٍخِ پشداخت

 

 

 


