
  اطالعیه

  1395دکتري سال نیمه متمرکز قابل توجه داوطلبان آزمون 

  

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

 ،به دانشگاه علم و صنعت ایران معرفی شده اند می رساند که جهت فرآیند بررسی پرونده 1395کد رشته هاي امتحانی آزمون سال 

اطالع از زمان برگزاري آزمون کتبی (رشته هاي فیزیک ضمنا جهت  مدارك زیر مورد نیاز می باشد:و انجام مصاحبه،  آزمون کتبی

سایت دانشکده مرتبط مراجعه فرمایید. الزم به ذکر است دریافت اطالعات تکمیلی و به روزشده به و شهرسازي) و مصاحبه و 

منحصرا داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کدرشته محل به این دانشگاه در خواست نمایند که با توجه به کارنامه 

 می باشند. صادر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور داراي حد نصاب در آن کد رشته محل مرحله اول (سنجش علمی)

 دانشکده به تحویل جهت 59 سال دکتري متمرکزنیمه آزمون دوم مرحله نیاز مورد مدارك

  )کلیه سوابق تحصیلی (آموزشی و پژوهشی -1

صل ا ته می باشند عالوه برس(آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوك کارشناسی راصل و کپی مد -2

  مدرك کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرك کاردانی را نیز ارائه نمایند.)

ارشد  در مقطع کارشناسی 31/6/95(آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  کارشناسی ارشداصل و کپی مدرك  -3

، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تحصیل ط دانشگاه محلسفارغ التحصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تائید شده تو

 را همراه داشته و ارائه نمایند.) 30/11/94تاریخ 

بر  اند، گواهی مبنینامه کارشناسی ارشد خود را انجام داده ولی هنوز موفق به تسویه حساب نشدهدانشجویانی که دفاع از پایان -3

  .دفاع و با ذکر معدل را ارائه نمایند

  هاي کارشناسی و کارشناسی ارشدهنامپایان -4

  ریز نمرات دوره کاشناسی و کارشناسی ارشد -5

  در صورت داشتن)  TOEFL)  ،IELTS  ،MSRT  ،IELTS مدارك زبان -6

 ها، علمی و پژوهشی، کنفرانس ISI مقاالت -7

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

 اصل و کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه -9

  ارائه مدارك ایثارگري -10

 حساب به شده واریزارزیابی تخصصی  هزینهبابت  ریال هزار(یک میلیون و دویست)  1200000		مبلغبه فیش واریزي اصل  -11

به نام درآمدهاي اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران نزد بانک ملی ایران شعبه  2177579002002 شماره

  . مینو

مبلغ ذکر شده را باید به حساب  را انتخاب کرده اند داوطلبانی که فقط کدرشته محل پردیس خودگردان -12

صنعت ایران نزد بانک ملی ایران شعبه مینو  به نام درآمدهاي اختصاصی پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و 2177579011009

  واریز نمایند. 

داوطلبان مجموعه مهندسی مکانیک مبلغ فوق را باید به صورت الکترونیکی از طریق سیستم گلستان پرداخت نمایند. (لطفا  -13

 به سایت دانشکده مهندسی مکانیک مراجعه فرمائید)

 فیش بانکی خود را در جلسه آزمون کتبی تحویل دهند. داوطلبان رشته فیزیک و شهرسازي باید اصل -14

 دانشگاه تکمیلی تحصیالت

 


