
 اطالعیه

 8۹۳۱ سال دکتری متمرکز نیمه آزمون داوطلبان توجه قابل

به اطالع آن دسته از داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان چند برابر 

رساند که جهت فرآیند اند میم و صنعت ایران معرفی شدهبه دانشگاه عل ۹۳۱8های امتحانی آزمون سال ظرفیت کد رشته

 باشد:بررسی پرونده، آزمون کتبی و انجام مصاحبه، مدارک زیر مورد نیاز می

 دانشکده به تحویل جهت 8۱ سال دکتری متمرکزنیمه آزمون دوم مرحله نیاز مورد مدارک

 کلیه سوابق تحصیلی )آموزشی و پژوهشی( -۹

ر اصل ه بباشند عالوکه فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته میاصل و کپی مدرک کارشناسی )آن دسته از داوطلبان  -۲

 و کپی مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند(. بایست اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می

در مقطع کارشناسی  ۳۹/۶۰/۱8اصل و کپی مدرک کارشناسی ارشد )آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  -۳

بایست اصل گواهی تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای التحصیل خواهند شد، میارشد فارغ 

 را همراه داشته و ارائه نمایند(. ۳۶/۹۹/۱7گذرانده تا تاریخ 

ی اند، گواهنشدهنامه کارشناسی ارشد خود را انجام داده ولی هنوز موفق به تسویه حساب دانشجویانی که دفاع از پایان -۳

 مبنی بر دفاع و با ذکر معدل را ارائه نمایند.

 های کارشناسی و کارشناسی ارشدنامهپایان -۴

 ریز نمرات دوره کاشناسی و کارشناسی ارشد -۵

 در صورت داشتن (IELTS, MSRT, TOLIMO, TOEFL) مدارک زبان -۰

 ها، علمی و پژوهشی، کنفرانسISI مقاالت -7

 ها باید گواهی مبنی بر عضو هیأت علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت متبوع را ارائه نمایند.دانشگاهمربیان  -8

 اصل و کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه -۱

 ارائه مدارک ایثارگری -۹۶

صصی واریز شده به )یک میلیون و دویست( هزار ریال بابت هزینه ارزیابی تخ ۶۶۶,۲۶۶,۹ اصل فیش واریزی به مبلغ -۹۹

به نام درآمدهای اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران نزد بانک ملی  ۲۹77۵7۱۶۶۲۶۶۲ حساب شماره

  ایران شعبه مینو.

از طریق سیستم گلستان مدارک خود را برای مصاحبه بارگذاری  بایددانشکده هایی که تقاضا کرده اند داوطلبین  توجه مهم:

 نمایند مبلغ ذکر شده را به صورت الکترونیکی از طریق سیستم گلستان پرداخت نمایند.

مبلغ ذکر شده را باید به حساب  اندکرده انتخاب را خودگردان پردیس لمح رشته کد فقط که داوطلبانی -۹۲

به نام درآمدهای اختصاصی پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران نزد بانک ملی ایران شعبه  ۲۹77۵7۱۶۹۹۶۶۱

 مینو واریز نمایند.

از طریق سیستم گلستان مدارک خود را برای مصاحبه بارگذاری  بایداند داوطلبین هایی که تقاضا کردهدانشکده توجه مهم:

 یکی از طریق سیستم گلستان پرداخت نمایند.نمایند مبلغ ذکر شده را به صورت الکترون

ربوطه به جهت اطالع کاملتر از تاریخ و ساعات برگزاری آزمون مرحله دوم و نحوه تحویل مدارک و یا تکمیل فرمهای م -۹۳

 ربط مراجعه فرمائید.سایتهای دانشکده های ذی

 

 دانشگاه تکمیلی تحصیالت

 


