
 

                          

 94-95در سالتحصیلی (نیمه متمرکس)                            آزمون ورودی دوره دکتری  

ثذیىًسیلٍ ثٍ استحضبر دايطلجبن ممطع دوتزی وٍ جُت ضزوت در مصبحجٍ داوطگبٌ صىعتی اريمیٍ اسبمی آوبن در سبیت 

ایىتزوتی سبسمبن سىجص آمًسش وطًر اعالم گزدیذٌ است، می رسبوذ ثٍ َمزاٌ داضته مذارن سیز در ريس مصبحجٍ الشامی 

 .است

معزفی ضذگبوی وٍ داوطجًی سبل آخز ديرٌ وبرضىبسی ارضذ ثًدٌ ي )اصل ي وپی مذرن وبرضىبسی ارضذ ي ریشومزات - 1

 فبرغ التحصیل ضًوذ، اصل گًاَی تبییذ ضذٌ تًسط داوطگبٌ یب مًسسٍ آمًسش عبلی محل اخذ 31/6/94حذاوثز تب تبریخ 

 دفتزچٍ 94 دفتزچٍ راَىمبی ضزوت در آسمًن مذوًر ي فزم مىذرج در صفحٍ 37مذرن مطبثك فزم مىذرج در صفحٍ 

 (راَىمبی اوتخبة رضتٍ َبی تحصیلی

آوذستٍ اس معزفی ضذگبن وٍ فبرغ التحصیل ديرٌ وبرضىبسی وبپیًستٍ می ثبضىذ )اصل ي وپی مذرن وبرضىبسی ي ریشومزات -2

 (.عاليٌ ثز اصل مذرن وبرضىبسی وبپیًستٍ می ثبیست اصل ي وپی مذرن وبرداوی را ویش ارائٍ ومبیىذ

 فًق ومی ثبضىذ، السم است اصل 2 ي 1معزفی ضذگبوی وٍ ثٍ دالئلی لبدر ثٍ ارائٍ اصل مذرن یب مذارن مىذرج در ثىذَبی *

معذل مىذرج در آن ثبیذ ). گًاَی تبییذ ضذٌ تًسط داوطگبٌ یب مًسسٍ آمًسش عبلی محل اخذ مذرن را ثٍ َمزاٌ داضتٍ ثبضىذ

 (ثب معذل اعالمی ثٍ ایه سبسمبن یىسبن ثبضذ

اصل ي وپی ضىبسىبمٍ ي وبرت ملی ثزای تطجیك مطخصبت ضىبسىبمٍ ای معزفی ضذٌ ثب مطخصبت اطالعبت ارسبلی اس سًی - 3

 سبسمبن سىجص آمًسش وطًر

 .را مطخص وىذ (يیژٌ ثزادران)مذروی وٍ يضعیت وظبم يظیفٍ -4

اصل گًاَی مجىی ثز ایىىٍ عضً َیبت علمی رسمی لطعی ي یب رسمی آسمبیطی يسارت علًم، تحمیمبت ي فىبيری ثًدٌ وٍ ثٍ -5

تبییذ ثبالتزیه ممبم مسئًل ویش رسیذٌ ثبضذ، ثزای آن دستٍ اس معزفی ضذگبن وٍ اس امتیبس مزثی در ایه آسمًن استفبدٌ ومًدٌ 

 .اوذ

 ، ممبالت علمی ي پژيَطی ، ISIممبالت : ولیٍ مذارن ي مستىذات مًرد ویبس در امتیبس دَی پژيَطی ي آمًسضی اس لجیل - 6

ممبالت علمی تزيیجی ، وىفزاوس َبی معتجز داخلی ي خبرجی ، طزح َبی ملی ي تحمیمبتی ، رتجٍ در جطىًارٌ َب ي مسبثمبت 

، تًصیٍ وبمٍ َبی (اس لجیل تذریس در ممطع وبرضىبسی )علمی معتجز، تبلیف ي تزجمٍ وتبة، مذرن سثبن ، سًاثك آمًسضی 

 .علمی اس اسبتیذ راَىمبی وبرضىبسی ارضذ

 ثٍ وبم عًایذ 02178720025006ثٍ ضمبرٌ حسبة سیجبی  (ضطصذ َشار ریبل ) ریبل 600000فیص ثبوىی ثٍ مجلػ - 4

 .لبثل پزداخت در تمبم ضعت ملی ثبوه وشداختصبصی داوطگبٌ صىعتی اريمیٍ 


