راﻫﻨﻤﺎي

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ )( Ph.D
ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺳﺎل1394

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ »ره«:
ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ آﻗـﺎﯾﺎن و ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﻪ ﺑــﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد

آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ زﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪه وﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي:
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ  ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮدﻣﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ !!!...

 -7ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق داوﻃﻠﺒﺎن و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ
آزﻣﻮن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰاري از ورود داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺳـﺎﯾﻞ

ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن = ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ

ﺿﻤﻦ آرزوي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاري
ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ آزﻣـﻮن و ﺑﺮﻗـﺮاري ﻧﻈـﻢ و آراﻣـﺶ ﮐﺎﻣـﻞ رﻋﺎﯾـﺖ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ذﯾﻞ در آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dاﻟﺰاﻣﯽ ﺑـﻮده و
ﺗﺨﻄﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪي را ﺑـﺮاي داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑـﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 -1ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﻫـﺮ اﻗـﺪام دﯾﮕـﺮي ﮐـﻪ در
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑـﺎ
ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎدل ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت و ﺻﺤﺒﺖ در ﺟﻠﺴـﻪ آزﻣـﻮن،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺮدن ﯾﺎدداﺷﺖ و ﺧﻼﺻﻪ درس ،ﮐﺘﺎب و ﺟﺰوه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ
ﺻﻨﺪﻟﯽ و  ...ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه و ﻣﺘﺨﻠﻔـﯿﻦ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻘـﺮرات
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 -3ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ و ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﭘﯿﺠﺮ و  ...ﻣﻤﻨﻮع و ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﻮد و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ آزﻣـﻮن ﻫـﺎي ﺳﺮاﺳـﺮي
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪي را ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 -4ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي داوﻃﻠﺐ اﺻﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن
ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻓﺮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد
و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ آزﻣﻮنﻫـﺎي ﺳﺮاﺳـﺮي
داوﻃﻠﺐ ﺧﺎﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دوره از ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻠﯿـﻪ آزﻣـﻮنﻫـﺎي
ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -5ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن
ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ را رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﻤـﻮده و از اﯾﺠـﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﯽ ﻧﻈﻤـﯽ
ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻧﻈﻢ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن
ﮔﺮدد ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺨﺺ داوﻃﻠـﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -6درج ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ )ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرات
ﻧﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد درﺳﯽ و  ( ...در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ آزﻣـﻮنﻫـﺎي ﺗﺸـﺮﯾﺤﯽ
ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻓﺮد داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺿﺎﻓﯽ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد
ﻟﺬا ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔـﺮدد از ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ
وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺪاً ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -8ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺠﻠﯽ و ﯾﺎ ﻋﮑﺲ داوﻃﻠـﺐ
ﻻزم اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﺎرت ورود ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ و از ﻃﺮﯾـﻖ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺟﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ رﻓﻊ ﮔﺮدد ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠـﺐ
ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ در ﻣﺸﺨﺼـﺎت و
ﯾﺎ ﻋﮑﺲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ اﺻـﻞ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ آراﻣﺶ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻣﺮاﺗـﺐ را
ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -9ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧـﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ در آزﻣـﻮن،
ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ،ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾـﺎ ﺣـﯿﻦ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد داوﻃﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ واﻗﻌـﯽ و ﯾـﺎ
ﻣﺪارك ﻣﺠﻌﻮل اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺳﺮاﺳـﺮي ﺑـﺎ
وي رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -10ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آزﻣﻮن رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺮﮔﺰار و درب
ﺣﻮزه ﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻻزم اﺳـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﻮن در ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ آزﻣﻮن ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -11ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﻮن ﺣﻖ ﺧﺮوج از
ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 -12از داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔـﻆ اﻣﻨﯿـﺖ
آزﻣﻮن ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي ﻻزم را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
 -13داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧـﻮد
را در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد روﻧـﺪ ﺑﺮﮔـﺰاري آزﻣـﻮنﻫـﺎ و ﯾـﺎ در ﺻـﻮرت
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻮارد را از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﻤـﺎﺑﺮ ﺑـﻪ دﻓﺘـﺮ
ﻣﺮﮐﺰي ﺣﺮاﺳﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  44867190و ﯾـﺎ ﺣﺮاﺳـﺖ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ
ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ  :ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ )اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﯾـﺎ
اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ( در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

» ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ «
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
ﺻﻔﺤﻪ
4

ﻣﻘﺪﻣﻪ :
ﺑﺨﺶ اول :

اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ )(Ph.D

4

ﺑﺨﺶ دوم :

ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ )(Ph.D

5

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :

ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

6

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :

ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن و روش اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺠﻮ در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑﺎ آزﻣﻮن

7

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :

ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،ﺟﻬﺎدﮔﺮ رزﻣﻨﺪه و اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

7

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ :

ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dو ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ آن

8

ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ :

ﻧﺤﻮه اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ و رﺷﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ )(Ph.D

8

ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ :

ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖﻧﺎم در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ )(Ph.D

9

ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ :

ﺗﺬﮐﺮات و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮمﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم

12

ﺑﺨﺶ دﻫﻢ :

زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ )(Ph.D

14

ﺑﺨﺶ ﯾﺎزدﻫﻢ :

ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖﻧﺎم در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑﺪون آزﻣﻮن

14

ﺑﺨﺶ دوازدﻫﻢ :

ﺗﺬﮐﺮات اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮﻧﻬﺎي ورودي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

16

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره : 1

ﻧﺎم و ﮐﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎ ،واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺑﺪون آزﻣﻮن

19

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره : 2

ﮐﺪ و ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

64

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره : 3

ﮐﺪ و ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﯾﺮ اﺳﺖ

65

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره : 4

ﻧﺎم و ﮐﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم و ﮐﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ داوﻃﻠﺒﺎن

66

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره : 5

ﻧﺎم و ﮐﺪ ﺣﻮزه ﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم و ﮐﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ داوﻃﻠﺒﺎن

68

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره : 1

ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

69

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره : 2

ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن

70

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  – 3اﻟﻒ :

ﮔﻮاﻫﯽ وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آزﻣﻮن

71

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  – 3ب :

ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎز داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎي وﯾﮋه

72

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره : 4

ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در آزﻣﻮن ورودي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

73

ﺟﺪول ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔﻦ آﻧﻬﺎ

75

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره : 5

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ب( ﮔﺮوه  :رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﻧﺲ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از » :ﻓﻨـﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ«» ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ«» ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ«» ،ﭘﺰﺷﮑﯽ«» ،ﮐﺸـﺎورزي و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ«» ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ« و »ﻫﻨﺮ«.
ج( رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ  :در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن ،ﻫـﺮ
داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗـﻪ و ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣـﺪرك
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد )ﺑﻪ ﺟﺰ رﺷﺘﻪﻫﺎي داراي ﺷـﺮط ﺗﺠـﺎﻧﺲ
ﻣﺪرك ﭘﺎﯾﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ و داﻣﭙﺰﺷـﮑﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾـﻦ
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﮏ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻮده و در ﻓـﺮم
درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ درج ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ رﺷـﺘﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ
داوﻃﻠﺐ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔـﺮدد .ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺷـﺮﮐﺖ در دوره دﮐﺘـﺮي
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺘﻪ اي ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﻫﻤﻨﺎم ﺑﺎ رﺷـﺘﻪ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷـﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
د( واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ  :داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ در
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر داراي ﺗﺸـﮑﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »واﺣـﺪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ« اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد آﻧﻬـﺎ
درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ  317واﺣﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺿـﻤﻨﺎً ﺗﻌـﺪاد  140ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﻮزﺷﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸـﻐﻮل اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﺎل  94ﺗﻌﺪاد  120ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﺮي ﻣﻘﻄﻊ
دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ :

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦﮐﻨﻨـﺪهاي ﮐـﻪ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﻧـﺶ
)ﭘﮋوﻫﺶ( و اﻧﺘﻘـﺎل داﻧـﺶ )آﻣـﻮزش( دارد ﺑﻌﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮش در ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب
اﺻﻠﺢ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟـﺬا ﻻزم اﺳـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ﮔـﺰﯾﻨﺶ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آورﯾﻬﺎي روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ و دﻗـﺖ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ
و در ﭘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺒﻌـﺚ از رﻫﯿﺎﻓـﺖﻫـﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در
دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑﺎ
آزﻣﻮن و ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺳﺎل  1394ﺑﺎ  1414رﺷـﺘﻪ/ﻣﺤﻞ و 215
ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در  7ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﮔﺮوه »ﭘﺰﺷﮑﯽ«  1رﺷﺘﻪ ،ﮔﺮوه »ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ«  32رﺷﺘﻪ ،ﮔـﺮوه
»ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ«  34رﺷـﺘﻪ ،ﮔـﺮوه »داﻣﭙﺰﺷـﮑﯽ«  17رﺷـﺘﻪ ،ﮔـﺮوه
»ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ«  34رﺷﺘﻪ ،ﮔﺮوه »ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ« 94
رﺷﺘﻪ و ﮔﺮوه »ﻫﻨﺮ«  3رﺷﺘﻪ و در  120ﻣﺤﻞ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺮاي
داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷـﺮح
ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري،
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ و روش ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ  : 1در آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎل  94ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ

اﻧﺘﺨﺎب  40ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ  : 2ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻞﻫﺎي داﻧﺸـﮕﺎه آزاد

اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤـﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻓﻘﻂ داراي ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺠﺮي در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع رﻋﺎﯾـﺖ
ﻧﮕﺮدد ،ﻗﺒﻮﻟﯽ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫـ( داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎل آﺧﺮ :ﺑﻪ ﮐﺴـﯽ اﻃـﻼق ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  1394/6/31ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﯾﺎ دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪاي ﯾﺎ ﻋﻤـﻮﻣﯽ از ﯾﮑـﯽ از
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت و ﻓﻨــﺎوري ﯾــﺎ ﺷــﻮراي ﻋــﺎﻟﯽ اﻧﻘــﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد.
و( ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ  :ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از واﺣـﺪﻫﺎي
اﺻﻔﻬﺎن»ﺧﻮراﺳﮕﺎن« ،اﻫﻮاز ،ﺗﺒﺮﯾـﺰ ،ﺗﻬـﺮان ،رﺷـﺖ ،زاﻫـﺪان،
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﺎري ،ﺷﯿﺮاز ،ﮐﺮﻣـﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺤـﻞ
ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﺮﮔـﺰاري

ﺑﺨﺶ اول -اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑـﺮاي ﺷـﺮﮐﺖ در دوره دﮐﺘـﺮي
ﺗﺨﺼﺼﯽ )(Ph.D

اﻟﻒ( ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  :ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ دوره ﻫـﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دوره ﺑﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آن دوره اﻋﻄﺎ ﻣـﯽﮔـﺮدد .ﺑـﻪ ﻫﺮﯾـﮏ از اﯾـﻦ
دورهﻫﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﻨـﺪرج
در اﯾــﻦ دﻓﺘﺮﭼـــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـــﺪ از  :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــﯽ )ﻟﯿﺴـــﺎﻧﺲ(،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ)ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ( ،دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪاي ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و
دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ).(Ph.D
4

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

آزﻣﻮن داوﻃﻠﺐ در ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.
ﮐﺪ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره » «5اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ
درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزي ﺑـﻪ ﻃـﯽ ﻣﺮاﺣـﻞﮔـﺰﯾﻨﺶ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺎده  -8ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻋﻀﺎي
ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )اﻋـﻢ از دوﻟﺘـﯽ ﯾـﺎ ﻏﯿـﺮ دوﻟﺘـﯽ( در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘـﺮي ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ارﮔﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮرﺳﯿﻪ و ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺑـﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ اﺷـﺘﻐﺎل
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺎده  -9ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ
ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه درآﯾﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ دارا ﺑـﻮدن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮد در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
رﺳﻤﯽ ،ﻗﺮاردادي ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  -10اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ در ﺻﻮرت دارا ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻻزم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره » «4ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺷـﻮد .در
ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻗﻄﻌـﯽ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪﺷـﺪﮔﺎن
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي اﻗـﺎﻣﺘﯽ
اﺗﺒﺎع ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺨﺶ دوم -ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮاي ﺷـﺮﮐﺖ در دوره دﮐﺘـﺮي
ﺗﺨﺼﺼﯽ )(Ph.D

داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮح
ذﯾﻞ ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮاي
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼم ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﭘـﺬﯾﺮش ،زﻣـﺎﻧﯽ از
ﺳﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ
داوﻃﻠﺒﺎن وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﻣﺸﻤﻮﻻن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  2ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ دورهﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﯾﺎ دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ دورهﻫﺎ را در ﻣﺪت ﻣﺠـﺎز ﺗﺤﺼـﯿﻞ
)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ  3ﺳﺎل و دﮐﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ  8ﺳﺎل( ﺑﻪ اﺗﻤـﺎم
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻣﺠﻮز اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻨﻮات

ب ( ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ :

ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻏﯿﺒﺖ از وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده  -11داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )ﻓـﻮق ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ(،
ﻣﺪرك دﮐﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾـﺎ ﺣﺮﻓـﻪاي در رﺷـﺘﻪﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ،
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،داروﺳﺎزي ،ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و داﻣﭙﺰﺷـﮑﯽ ﯾـﺎ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ.
ﻣﺎده  -12ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺎﯾـﺪ داراي
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ :

اﻟﻒ ( ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ :

ﻣﺎده  -1اﻋﺘﻘﺎد و اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳـﻼم و ﯾـﺎ ﯾﮑـﯽ از
ادﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
ﺗﺒﺼﺮه  :ﻣﻼك وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ داوﻃﻠـﺐ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺛﺒـﺖﻧـﺎم
اﺳﺖ.
ﻣﺎده  -2ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻨﺎد )ﻧﻪ اﻋﺘﺮاض( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
ﺗﺒﺼﺮه  :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم ﺟﻤﻬـﻮري
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻨﺎد داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ او اﺣﺮاز ﺷﻮد.
ﻣﺎده  -3ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ.
ﻣﺎده  -4ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎواك و ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮي و
اﻋﻘﺎب آن.
ﻣﺎده  -5ﻋﺪم اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﺷﺌﻮن ﺷـﻐﻠﯽ
و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ.
ﻣﺎده  -6ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﺼـﯿﻞ
در رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر.
ﻣﺎده  -7ﮐﺎرﮐﻨـﺎن رﺳـﻤﯽ دوﻟـﺖ و اﻋﻀـﺎي ﻫﯿـﺄتﻋﻠﻤـﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﺑـﺮاي

رﺷﺘﻪ

ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ

ﻣــــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧــــﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﯽ درﻣـــﺎﻧﯽ ،ﻣـــﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ،اﻗﺘﺼــﺎد ﺑﻬﺪاﺷــﺖ،
ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸــﯽ ،ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ ،رﻓﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،آﻣـﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎوري ﺳﻼﻣﺖ،
دﮐﺘﺮي ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮔـﺮوه ﭘﺰﺷـﮑﯽ،
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﮐـﻪ ﻣﺸـﻤﻮلﺧﺪﻣﺖ ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺟﺒﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾـﻪ ،وﺿـﻌﯿﺖ
ﺧﺪ ﻣﺖ ﻃﺮح آﻧﻬﺎ ﻣﺸـﺨﺺ و اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ از ﻧﻈـﺮ وزارت
5

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺎده  -18ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠـﺐ در ﻫﺮﯾـﮏ از ﻣﺮاﺣـﻞ آزﻣـﻮن،
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻘﻠﺐ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﯿﺄت ﺑﺪوي رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻄﺮح و ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ وي رﻓﺘﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  -19ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ،ﺑﺮﮔـﺰاري
آزﻣﻮن و ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﺸـﺨﺺ
ﮔﺮدد ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼـﻪ
راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺨﻠﻒ و ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺧﻼف واﻗﻊ اﻋـﻼم ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ از
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ
اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  -20ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي درﺳـﯽ دوره
دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﺷـﻮراي
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎده  -21از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،در
ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺷـﻬﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓـﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﻬﺮﯾﻪ دروس ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤـﻮد و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن
در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﺎزاد ﺑـﺮ ﺳـﻘﻒ ﺳـﻨﻮات
ﻣﺠﺎز ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ ﻟـﺬا
ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ در ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﺪت،
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣــﺎده  -22ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪﺷــﺪﮔﺎن دوره دﮐﺘــﺮي
ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﻠﺰم
ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻌﺪادي واﺣﺪ درﺳﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع دوره اﺻـﻠﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣــﺎده  -23ﺣــﺪاﮐﺜﺮ ﻃــﻮل ﻣــﺪت ﺗﺤﺼــﯿﻞ دوره دﮐﺘــﺮي
ﺗﺨﺼﺼﯽ ) 6 (Ph.Dﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  -24ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ درس  14از  20و
ﺷﺮط ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﮐﻞ  16ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  -25داﻧﺸﺠﻮي دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑﺎﯾﺪ در
اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ دوره
اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه  15از  20را ﮐﺴﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  -26ﮐﻠﯿـﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن دوره دﮐﺘـﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ
) (Ph.Dﻗﺒﻞ از ﮔﺬراﻧﺪن آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴـﻪ
 150ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ
در آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﮐﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل
ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ داوﻃﻠﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  – 13ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي واﺣﺪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ
ﻻزم اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺷﺎره ﺷﺪه در
ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮﻻن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﺧﺬ وﯾـﺰا از

ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در

واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻣﺎرات )دﺑﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﺮﯾﻪﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺛﯿﻘﻪ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼـﺪ و ﭘﻨﺠـﺎه

ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل( ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن

واﺣﺪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ

ﺷﻬﺮﯾﻪ واﺣﺪﻫﺎي داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده  -14ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴـﻪ  368ﻣـﻮرخ 74/11/3
ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺻﺎدر
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗـﻢ و ﺧﺮاﺳـﺎن،
ﻓﻀﻼ و ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪرك ﺻﺎدر ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗـﻢ و ﺧﺮاﺳـﺎن دوره
ﺳﻄﺢ  3را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  94/6/31ﻓـﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎي اﻣﺘﺤـﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و در آزﻣـﻮن آن ﺷـﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧـﺪن دروس
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣـﺪرك ﻓﺮاﻏـﺖ از
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻫـﺎي ﻋﻠﻤﯿـﻪ ﺻـﺎدر
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم  -ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در داﻧﺸـﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺎده  -15داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ و ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ و ﺿـﻮاﺑﻂ
ﺧﺎص واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸـﻤﻮل
اﻋﻤﺎل آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  -16ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺷﺮوع و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
از ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮري ﻣﻨﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده  -17داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه وﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﻗﺎﻣﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺪارد .واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﺪود اﻣﮑﺎﻧـﺎت
ﺧﻮد را در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻧﺎم آزﻣﻮن
EPT-IAU
)TOEFL(IBT
)TOEFL(PAPER BASE
MCHE
TOLIMO
IELTS
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ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
50
65
520
65
540
6

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺎده  -27ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ اﻧﺘﻘـﺎل و

ﺣﻀﻮر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾـﻦ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎده  -35ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻤﺮه ﮐـﻞ
و ﻣﺤﻞﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داوﻃﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي  40ﮔﺎﻧـﻪ و ﺑـﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎﻻت داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم  -ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن و روش اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺠﻮ در دوره
دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑﺎ آزﻣﻮن

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ  -ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ،ﺟﻬـﺎدﮔﺮ
رزﻣﻨﺪه و اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺷـﺮﮐﺖﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در
آزﻣﻮن ورودي دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑـﺎ اﺻـﻮل و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ،دروس و ﻣـﻮاد اﻣﺘﺤـﺎﻧﯽ ﺑﺮﻃﺒـﻖ
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (1ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ آزﻣـﻮن آن در دو روز
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻄﺢ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد
در ﺣﺪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﻓـﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ
ارﺷﺪ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي ﻣﺼـﻮب ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺖ.
ﻣﺎده  -28ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ورودي دوره دﮐﺘـﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ دروس ﻃﺮاﺣﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤـﺎري
و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن
ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در روي ﺑﺮگ ﺳﺆاﻻت ،ﭘﺎﺳـﺦ را
ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺳﯿﺎه در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺧﺘﯿـﺎر
آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده  -29ﺳﺆاﻻت ﺗﺴﺘﯽ ،ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﯾﮏ
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ
ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ راﯾﺎﻧﻪ اي ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳﺆال
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺳﯿﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  -30ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ  3ﻧﻤﺮه ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ﻫـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ
ﻏﻠﻂ  1ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و ﺳـﺆاﻻت ﺑـﺪون ﺟـﻮاب،
داراي ﻧﻤﺮهاي ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده  -31ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي
ﺗﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮان ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و
ﭘﺲ از ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﻧﻤﺮهﮔﺬاري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده  -32ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮاﯾﺐ ﻫـﺮ درس ﻧﻤـﺮه داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و رﺗﺒﻪ آﻧﺎن در رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧﻤـﺮه از
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎده  -33در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪادي از داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده  -34ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن ﺑـﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮاﺳﺎس  75درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آزﻣـﻮن و  25درﺻـﺪ ﻧﻤـﺮه
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺑـﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋـﺪم

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺠﺎد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺮاي ورود رزﻣﻨـﺪﮔﺎن و
ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣـﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ و اﺻﻼﺣﯿﻪ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺼـﻮب  71/9/11و 75/7/15
ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣـﺎده  70ﻗـﺎﻧﻮن ﺟـﺎﻣﻊ
ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺼﻮب  92/10/2ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸـﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈـﺎم ﺑـﺮاي ورود رزﻣﻨـﺪﮔﺎن و اﯾﺜـﺎرﮔﺮان اﻧﻘـﻼب
اﺳﻼﻣﯽ )ﺟﺎﻧﺒﺎزان ،آزادﮔﺎن و ﺷﺎﻫﺪ( ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻤﯿﻪ اي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮش
داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺪادي از آﻧـﺎن
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،ﺟﻬﺎدﮔﺮ رزﻣﻨﺪه

ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻓﻌﺎل )ﻣﺎده  (201اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺳـﭙﺎه
)رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺒﻬﻪ و اﻋﻀﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫـﺎي
ﻣﻘﺎوﻣﺖ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳـﻬﻤﯿﻪ و درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﺪ
رﻫﮕﯿﺮي  12رﻗﻤﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ درج ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي در ﺑﻨـﺪ 23
ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه  : 1آن دﺳﺘﻪ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ داراي ﮐﺎرت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺒﻬﻪ
ﺑﻮده و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑـﺎ در دﺳـﺖ داﺷـﻦ ﮐـﺎرت
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺒﻬﻪ اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .آن دﺳـﺘﻪ از ﭘﺮﺳـﻨﻞ
ﮐﺎ در ﺛﺎﺑﺖ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﯿـﺰان ﻣـﻮﻇﻔﯽ ﮐـﻪ از ﺗـﺎرﯾﺦ  1359/6/31ﺗـﺎ
 1367/6/31ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه ﻣﺘـﻮاﻟﯽ ﯾـﺎ  9ﻣﺘﻨـﺎوب ﺷـﺮﮐﺖ در
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ درﺧﻄﻮط ﻣﻘـﺪم ﺟﺒﻬـﻪ ﺣﻀـﻮر
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ )ﺳﺘﺎد
ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ،ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان »آﺟـﺎ« ،وزارت دﻓـﺎع و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ »ودﺟـﺎ« ،ﻧﯿـﺮوي اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬـﻮري
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان »ﻧﺎﺟﺎ«( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺟﻬﺖ
7

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي  12رﻗﻤﯽ )رزﻣﻨﺪﮔﺎن »آﺟﺎ« ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺎﯾﺖ  (www.aja.irو اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﻨـﺪ  22و
درج ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي  12رﻗﻤﯽ در ﺑﻨﺪ  23ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳـﻬﻤﯿﻪ را اﻋـﻼم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  :ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺺ رزﻣﻨﺪه

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ در ﻫﺮﯾـﮏ از

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺛﺒـﺖﻧـﺎم ﻧﻤـﻮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺣـﻖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آن را ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣـﻮرد رزﻣﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ

ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از  6ﻣـﺎه

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺧﺪﻣﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﯾﮏ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﺣـﻖ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻮده و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧـﺪان اﯾـﻦ ﻋﺰﯾـﺰان ﻣﺸـﻤﻮل اﯾـﻦ اﻣﺘﯿـﺎز

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه : 2

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ  -ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dو

آن دﺳﺘﻪ از ﺟﻬﺎدﮔﺮان رزﻣﻨﺪه ﮐـﻪ ﺳـﻮاﺑﻖ ﺟﺒﻬـﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ آن

داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺳـﭙﺎه

ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي درﯾﺎﻓـﺖ و در ﺑﻨـﺪ  23ﻓـﺮم ﺛﺒـﺖﻧـﺎم

ﻣﺎده  -36داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن دوره

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨـﺪ از

دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺧﻮد در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺗﻌﺪادي را ﺑـﻪ

ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺟﻬﺎدﮔﺮ رزﻣﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺎ 10

ﺻﻮرت ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸـﮕﺎه آزاد

روز ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آزﻣـﻮن ﺑـﺎ ﻫﻤـﺮاه

اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮاي ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻧﺪارد.

داﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ

ﻣﺎده  -37ﺑــﺮايﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷـﺘﻪﻫـﺎ ﮐـﻪ

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮم ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﺮﯾﻌﺎً آن را ﺑﻪ ﻣﺮﮐـﺰ

اﻣﮑﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ وامﻫـﺎي

آزﻣﻮن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺬﮐﺮ  : 1داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻓﻌﺎل ،ﺟﻬـﺖ

ﻣﺎده  -38ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ )اﻋﻢ از ﺑﻮرﺳﯿﻪ

ﺑﺮﺧﻮرداري از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬﯾﺮش در آزﻣﻮن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﯾﺎ آزاد( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ دوره ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

در ﺣﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  %95ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ آﺧـﺮﯾﻦ ﻧﻔـﺮ

ﻣﺎده  -39ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﻮرس ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﭘـﺲ از

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﺎدي )ﺑﺪون ﺳﻬﻤﯿﻪ( را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  : 2ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﭙﺎه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از آزﻣﻮنﻫﺎ

ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻗﻄﻌﯽ در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ

آزﻣﻮن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن

 http://jazb.iau.irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام

ﻣﺠﺰا اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي ﺻﺎدره ﺟﻬﺖ ﺳـﺎﯾﺮ

ﺳﺎﯾﺖ اﺳـﺘﺨﺪام اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ

ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻬﻤﯿﻪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ و ﻻزم اﺳـﺖ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ – ﻧﺤﻮه اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ

آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮان

و رﺷﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ در دوره دﮐﺘـﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ

)ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻤﯿﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان( ﺷﺎﻣﻞ آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﺎن ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان،

)(Ph.D

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان  25درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧـﺪ ﺷـﻬﺪا ،ﺟﻬـﺖ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺼﻮب ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺑﻨﺪ

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴـﺎت  279ﻣـﻮرخ  73/4/12و 298

 94وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﺎده  -40در ﻫـﺮ دوره آزﻣـﻮن ورودي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ

 23ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آزﻣﻮن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎل

ﻣﻮرخ  74/2/17ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي :

ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده واﺣـﺪه اﺻـﻼﺣﯿﻪ ﻗـﺎﻧﻮن

رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ،آن دﺳـﺘﻪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪﺷـﺪﮔﺎن ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ

از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را در ﺻﻮرت ﻗﺒـﻮﻟﯽ و ﺛﺒـﺖﻧـﺎم دارﻧـﺪ.

ﻧﻔﺮ اول آزﻣﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺎزﻧـﺪ ﺑـﺪون ﻃـﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ

ﺗﺬﮐﺮ: 3

ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﺎﻻ ،واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﻖ اﺳـﺘﻔﺎده

ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ آﻧﻬﺎ ،ﮐﻤﺘﺮ از  75درﺻﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻞ ﺳـﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺴـﯿﺠﯽ ﻓﻌـﺎل و رزﻣﻨـﺪﮔﺎن

ارﺷﺪ ،ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎً در اﻣﺘﺤـﺎن ورودي دوره دﮐﺘـﺮي رﯾﺎﺿـﯽ و

ﻋﺰﯾﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت

ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،اﻣﺘﺤـﺎن ورودي
8

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي درﺟـﻪ

ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ آدرس  www.azmoon.orgﺻـﻮرت

ﻣﺎده  -41اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﯾﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓـﻮق ﻓﻘـﻂ

ﻣﺎده  -45داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ 1200000

ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻋـﻼم ﻗﺒـﻮﻟﯽ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ

رﯾﺎل )ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در دوره دﮐﺘـﺮي ﺑـﺎ آزﻣـﻮن( و ﯾـﺎ ﻣﺒﻠـﻎ

ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.

 300000رﯾﺎل )ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺑـﺪون آزﻣـﻮن( ﮐـﺎرت

ﻣﺎده  -42داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﺑـﻪ دوره دﮐﺘـﺮي

اﻋﺘﺒﺎري ﺛﺒﺖﻧﺎم در دورهﻫـﺎي ﻣـﺬﮐﻮر را از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم

ﻋــﻼوه ﺑــﺮ دروس دوره دﮐﺘــﺮي ،دروس اﺧﺘﯿــﺎري دوره

ﺗﺬﮐﺮ  : 1ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺑـﺎ

رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ  ،ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ،

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑـﻪ

آزﻣﻮن و ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺆاﻣﺎً ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ

اﯾﻦ دروس را ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ورودي دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

دو ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻓـﻮق را

ارﺷـﺪ ﮔﺬراﻧــﺪه ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،در آن ﺻــﻮرت اﻧﺘﻘــﺎل ﻧﻤــﺮه دروس

ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﻤﺮه اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ آﻧﻬﺎ در آزﻣﻮن ورودي دوره دﮐﺘﺮي ،در ﯾﮏ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮي آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟـﺬا ﺑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن

از  15) 15از  (20ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ آن درس ﯾﺎ دروس را ﻧﯿـﺰ در

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.

ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷـﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋـﺎت

ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوره دﮐﺘﺮي ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد .داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐـﻪ

ﺗﺬﮐﺮ : 2

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺎرت اﻋﺘﺒـﺎري

درس ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از دروس اﻟﺰاﻣﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻤﺘـﺮ

اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ از آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺛﺒﺖﻧﺎم

دوره دﮐﺘﺮي ﻣﺠـﺪداً اﻣﺘﺤـﺎن داده ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺒﺮاﻧـﯽ

ﻣﺎده  – 46داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎد دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﺎده  -43در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣـﻮن

ﻓﺮدي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﻮﻧﯽ )در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮوه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره ﺑﺪون آزﻣﻮن( را روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ

ورودي دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ دوره را اداﻣﻪ دﻫﺪ  ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ

دردوره ﺑﺎ آزﻣﻮن( و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ )در ﻣـﻮرد ﺷـﺮﮐﺖ

ارﺷﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﺪ.

ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ

از اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد داوﻃﻠـﺐ

ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ – ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖﻧﺎم در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ )(Ph.D

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺛﺒـﺖﻧـﺎم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑـﺎ آزﻣـﻮن و ﺑـﺪون
آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آدرس  www.azmoon.orgاز ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ
ﺛﺒﺖﻧﺎم آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .دﻓﺘﺮﭼـﻪ راﻫﻨﻤـﺎي دوره ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﺮ روي
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده و داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ را  downloadﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻـﻮرت
 off lineﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ آﻣﺎده ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده  – 47ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ داوﻃﻠـﺐ ﺑﺎﯾـﺪ

داراي ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:

 -1ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﮑﻦ از ﻋﮑﺲ  3×4ﯾـﺎ × 4

 6ﺑﻪ ﺻﻮرت  Grayscale256و ﺑﺎ درﺟﻪ وﺿﻮح  100dpiو ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺖ  JPgذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 -2ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘـﺮ از  70ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾـﺖ

ﺑﺎﺷﺪ.

 -3ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ از روي آن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻻزم اﺳـﺖ

ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم :

ﺗﻤﺎم رخ ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣــﺎده  -44ﺛﺒــﺖﻧــﺎم داوﻃﻠﺒــﺎن ﺷــﺮﮐﺖ در دوره دﮐﺘــﺮي

 -4اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  200 × 300ﭘﯿﮑﺴﻞ و

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت

ﺣﺪاﮐﺜﺮ  300 × 400ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ و
9

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

 -5ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺪون ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .وارد ﻧﻤـﻮدن ﺻـﻔﺮ در اﺑﺘـﺪاي

 -6ﺗﺼﻮﯾﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و اﺛﺮ ﻣﻬﺮ،

 -ﺑﻨﺪﻫﺎي  17اﻟﯽ  19ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،اﺳﺘﺎن

ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ(.

و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ زاﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ده رﻗﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ

ﻣﻨﮕﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺪوش و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑـﻮدن

داوﻃﻠﺒﺎن اﻃﻼﻋﺎت آن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﭼﻬﺮه داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه

ﻣﺎده  -48داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از آﻣـﺎده ﻧﻤـﻮدن ﻓﺎﯾـﻞ

در ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺷﻬﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﭘﻼك ﻃﺒﻘﻪ و  ...وارد

ﺗﺼﻮﯾﺮي و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﯾـﻞ ﻋﻤـﻞ

ﺷﻮد .ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت  10رﻗﻢ وارد ﺷﻮد.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :

 -1ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ و ﭘـﺬﯾﺮش

 -ﺑﻨﺪ  20ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﻗﺒـﻞ از

وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼـﻪ راﻫﻨﻤـﺎ

ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (2ﺟـﺪول

داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﻪ آدرس www.azmoon.org

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﺮوع ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ در ﺻـﻔﺤﻪ

 -ﺑﻨﺪ  21ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﭼﭗ دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ورودي اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 -2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮروي ﺻﻔﺤﻪ درج ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ،

 -ﺑﻨﺪﻫﺎي  22و  23ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ

) 6رﻗﻤﯽ( را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه

ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﭘـﺲ از

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از

اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ) 8رﻗﻤﯽ( و رﻣﺰ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده در آن ﺑﺨﺶ ،ﻧﻮع ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺧـﻮد را

ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ« را

در ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷـﺪه دﻗﯿﻘـﺎً ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﮐـﺎرت
اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺻـﻔﺤﻪ ورود اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮدي ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎل در ورود اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ،ﭘﯿﺎم ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻻزم اﺳـﺖ
داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨـﻪ »ﭘـﺎك ﮐـﺮدن
ﺑﺮﮔﻪ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -3ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺎوي ﻓـﺮم اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮدي،
ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻓـﺮم
آﻣﺎده ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ورود ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻋﻼﻣـﺖ  در ﻓـﺮم ﻣﺸـﺨﺺ
ﺷﺪهاﻧﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 ﺑﻨﺪﻫﺎي  1اﻟﯽ  9ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎم ،ﻧـﺎمﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ،ﻧﺎم ﭘﺪر ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﮐﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺳـﺮي و
ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮐﺪ ﻣﺤـﻞ ﺻـﺪور ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ،ﺷـﻤﺎره ﻣﻠـﯽ،
ﺟﻨﺲ ،دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﮐﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ و ﮐـﺪ
ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از ﺟﺪول ﺷﻤﺎره » «4اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.

 -ﺑﻨﺪ  24ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ داراي

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ )ﺣﺴﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  :ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎي  5 ، 3و  6ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷـﻤﺎره
) - 3اﻟﻒ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺸﯽ و وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﻣﺰﺑـﻮر از اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷـﺶﮔﺎﻧـﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﻮاﻫﯽ وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﻠﻮل را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ
اول دي ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘﺴـﺖ ﭘﯿﺸـﺘﺎز ﺑـﻪ آدرس
ﺗﻬﺮان ،اﻧ ﺘﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﺳـﺘﺎري ،ﻣﯿـﺪان داﻧﺸـﮕﺎه ،ﺑﻠـﻮار
ﺷﻬﺪاي ﺣﺼﺎرك ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘـﺬﯾﺮش داﻧﺸـﮕﺎه ،اداره
ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﺷﺶﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﺬﮐﻮر
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔـﻮاﻫﯽ
ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ارﺳـﺎل ﺑـﻪ
ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗـﺪام
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -ﺑﻨﺪ  25ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤـﯽ

 -ﺑﻨـﺪﻫﺎي  13اﻟــﯽ  16ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﺗﻠﻔــﻦ ﺛﺎﺑــﺖ،

ﺗﻤﺎموﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣﺎﯾﻠﻨـﺪ از اﻣﺘﯿـﺎز

ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺷـﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤـﺮاه و ﻧﺸـﺎﻧﯽ ﭘﺴـﺖ

ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

10

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪداً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﺄﯾﯿﺪ و اداﻣـﻪ« اﻗـﺪام

اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ )ﻣﺮﺑﯽ( ﺗﻤﺎم وﻗﺖ )اﻋﻢ از ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ،رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺑﻨﺪ  27ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺲ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﺄﯾﯿـﺪ و اداﻣـﻪ« در ﻓـﺮم اﻃﻼﻋـﺎت
ﻓﺮدي در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺎ در اﻃﻼﻋﺎت ارﺳـﺎﻟﯽ ،ﻓـﺮم
ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .داوﻃﻠﺐ ﻻزم اﺳﺖ از ﻗﺒـﻞ
ﻓﺎﯾﻞ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ آنﭼﻪ در ﻣﺎده  47ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
آﻣــﺎده ﻧﻤــﻮده ﺑﺎﺷــﺪ .در اﯾﻨﺠــﺎ داوﻃﻠــﺐ ﺑــﺎ اﻧﺘﺨــﺎب ﮔﺰﯾﻨــﻪ
» «Browse...ﻓﺎﯾﻞ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﭘـﺲ از
ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻋﮑﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﮐﺎدر ذﯾﻞ ﻓﺮم
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داوﻃﻠﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬـﺖ
ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ ﺧﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﺄﯾﯿﺪ و اداﻣﻪ« و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ
اﺻﻼح و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮدي ﮔﺰﯾﻨـﻪ »ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒﻠـﯽ« را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :داوﻃﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ« اﻣﮑـﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﮐﯿﺪاً
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Backﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫـﺎ را ﺑﺴـﺘﻪ و
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﻣﺠﺪداً از اﺑﺘﺪا آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﺄﯾﯿﺪ و اداﻣـﻪ« در ﺻـﻮرت ﻋـﺪمﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ ،ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﻮﻧﯽ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﺷـﺪه و
در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧـﻮع ﺧﻄـﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻓﺎﯾﻞ ﻋﮑﺲ و ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﺑﻨﺪ  28ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ در ﻣﻘﻄﻊﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺑﻨﺪ  29ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾـﺎ ﻣﺆﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﮐﺪ آن را از ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ) (2ﯾـﺎ ) (3اﺳـﺘﺨﺮاج و در ﻣﺤـﻞ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺑﻨﺪ  30ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع زﺑﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

و رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ( و در اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ داراي ﺳـﻪ
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷـﻨﺪ)ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره
 30/144649ﻣﻮرخ  (80/8/8و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  10از ﺣﺪﻧﺼﺎب  15و ﯾﺎ ﺑﺎ  14از ﺣﺪﻧﺼﺎب 20
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم و ﮐﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  %20ﺑﺮاي ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﺘﯿﺎز اﻋﻀﺎي
ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﻀﺎء ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﯿﺎز اﻋﻀـﺎي ﻫﯿـﺄت
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ارﺳﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرك ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه رأﺳﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم وﺿﻌﯿﺖ اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ
اﻓﺮاد از دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐـﺰي اﻗـﺪام و در
ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺗﺬﮐﺮ  :رﺷﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳـﺘﻔﺎده

از اﻣﺘﯿﺎز ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑـﺎ رﺷـﺘﻪاي ﮐـﻪ در

دوره دﮐﺘﺮي ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺠـﺎﻧﺲ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -ﺑﻨﺪ  26اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن در
ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻻزم اﺳـﺖ در
زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ و
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.azmoon.orgو ورود ﺑـﻪ
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت درﺧﻮاﺳـﺘﯽ اﻗـﺪام
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑـﻪ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﮏ ﮐﺪ ﭘﯿﮕﯿـﺮي  12رﻗﻤـﯽ
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾـﻦ ﮐـﺪ را دﻗﯿﻘـﺎً در
ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ  26ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﺟﻮد دارد درج ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺰﺑـﻮر را
ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﭘﺲ از ورود اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮدي ﻻزم اﺳـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ اﻗـﻼماﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وارد ﺷﺪه را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤـﻮده و ﭘـﺲ از
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﺄﯾﯿﺪ و اداﻣﻪ« را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻨـﺪرج در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ) (1ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﻮاد

ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤـﻮده و ﭘـﺲ از رﻓـﻊ ﺧﻄـﺎي

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ آﻟﻤـﺎﻧﯽ ﻓﻘـﻂ در

ﺗﺒﺼﺮه :

ﺗﺬﮐﺮ  :ﭼﻮن زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از رﺷـﺘﻪﻫـﺎ ﻓﻘـﻂ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻟـﺬا داوﻃﻠﺒـﺎن در ﺗﮑﻤﯿـﻞ اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺒﺬول دارﻧـﺪ و ﺗﻮﺟـﻪ

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ در ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
11

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ورودي :

رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (1ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در

ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋـﺎت

آزﻣﻮن ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن آن رﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻧـﺎم

ورودي اﺧﺬ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ورود ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋـﺎت و

زﺑﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ آن رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ

اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﺄﯾﯿﺪ« را اﻧﺘﺨﺎب

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺑﻨﺪ  31ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐـﺪ رﺷـﺘﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ در دوره دﮐﺘـﺮيﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (1اﺳﺘﺨﺮاج
و در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ درج ﮔﺮدد.
 ﺑﻨﺪ  32ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﺤﻞﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳـﺖﮐﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ داوﻃﻠـﺐ )ﺑﻨـﺪ  (31در آن داﯾـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
داوﻃﻠﺒــﺎن ﻣــﯽﺑﺎﯾﺴــﺖ اﯾــﻦ ﮐــﺪﻫﺎ را از ﺟــﺪول ﺷــﻤﺎره )(1
اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺑﻨﺪ  33ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻋـﻼم ﺗﻤﺎﯾـﻞ داوﻃﻠـﺐ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎبداﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﺠﺮي رﺷـﺘﻪ اﻣﺘﺤـﺎﻧﯽ( در ﺻـﻮرت
ﮐﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﮐﻞ و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش داوﻃﻠﺐ در ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺤﻞﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﻨﺪ  34ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري آزﻣـﻮنداوﻃﻠﺐ در آن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .ﮐـﺪ ﺣـﻮزهﻫـﺎي اﻣﺘﺤـﺎﻧﯽ
آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎل  94در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره » «5اﯾـﻦ
دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 ﺑﻨﺪ  35ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧـﺎم و ﮐـﺪ درس ﯾـﺎ دروس اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ)ﺑﺮاي رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺐ ﺳـﺆال ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن درس ﯾـﺎ
دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در روز آزﻣﻮن ﺑﻪ وي اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دارﻧﺪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (1ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره
)*( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ .داوﻃﻠﺒﺎن دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﺪ دروس ،ﻫﻤـﺎن
ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ دروس ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (1ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  :داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ در درج دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﻓـﺮم
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ زﯾـﺮا ﭘـﺲ از ﺛﺒـﺖﻧـﺎم
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و داوﻃﻠﺐ ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت دروس اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻓـﺮم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﻨﺪ  36ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن واﺟـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻘﻄـﻊﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑـﺪون ﻃـﯽ
دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷــﺪ ،ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎً در اﻣﺘﺤــﺎن ورودي دوره
دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dرﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ،رﺷﺘﻪ ﺧـﻮد را
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﻓﻘﻂ در آزﻣﻮن ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﻻزم اﺳـﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽﺷﺮﮐﺖ در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑﺎ آزﻣﻮن اﻗـﺪام ﺑـﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ورودي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﺄﯾﯿﺪ« در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم وﺟـﻮد

ﺧﻄﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي داوﻃﻠﺐ ،ﻓﺮﻣـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت
ﻓﺮدي ،ﻋﮑﺲ و اﻃﻼﻋﺎت آزﻣـﻮﻧﯽ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽﺷـﻮد .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﻣـﺮور

ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ اﺻﻼح ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨـﺎب

ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ« ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺻـﻼﺣﺎت
ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

 -در ﺻـﻮرت ﻋــﺪم ﻟـﺰوم اﺻــﻼح اﻃﻼﻋـﺎت وارد ﺷــﺪه

داوﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﻬـﺎﯾﯽ و ﺛﺒـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت« را

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﻬـﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋـﺎت،

اﻣﮑﺎن اﺻﻼح آن ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟـﺬا ﺑـﻪ

داوﻃﻠﺒﺎن اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه را ﺑﻪ دﻗـﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آﻧﻬـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ،داوﻃﻠﺐ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه

و ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي از ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﮐﯿـﺪاً

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه و ﮐﺪ رﻫﮕﯿـﺮي ﺧـﻮد را ﭼـﺎپ
ﻧﻤﻮده و آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭼﺎپ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﻮي ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ ﺻـﻔﺤﻪ ،ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ،اﻃﻼﻋـﺎت

ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭼـﺎپ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .داوﻃﻠﺒـﺎن ﻻزم
اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭼـﺎﭘﯽ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺧـﻮد را ﺗـﺎ روز اﻧﺠـﺎم

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ  -ﺗﺬﮐﺮات و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم

ﻣﺎده  -49داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم و
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .زﯾـﺮا
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه
داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
12

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣـﻪ

ﻣﺎده  -50ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﮑﻤﯿـﻞ

ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖﻧـﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ،ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪاي و

 -3آن ﻋﺪه از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑـﻼغ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﺑـﻪ

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در دوره ﻣﻌﺎدل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑـﻪ

ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺟـﺪاول دﻓﺘﺮﭼـﻪ

دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻣﻌﺎدل ﺣﻖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻫﺎي

راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮاﻧﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻐـﺎﯾﺮﺗﯽ در ﻣـﻮارد

ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻓﻮق وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ اﻋﺘﺮاﺿـﯽ وارد ﻧﺒـﻮده و

 -4دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎي ﺑﺎ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺠﻮز از ﺷﻮراي ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ ﻣﺼـﻮب

ﻣﺎده  -51ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺟﺪول

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧـﺪ ،ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در

ﺷﻤﺎره ) (1ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و در ﻓـﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ

آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ،

درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺪ آن را درج ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺿﻤﻨﺎً رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ

اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﻨﺪ.

داراي درس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺳﺘﻮن رﺷـﺘﻪ ــ ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﺎ

 -5دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐـﻪ در دورهﻫـﺎي

ﻋﻼﻣﺖ )*( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮراي ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب

ﻣﺎده  -52ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﺪ ﻣﺤﻞ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻣـﻮرد

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در

ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (1اﯾـﻦ دﻓﺘﺮﭼـﻪ،

آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ

در ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

و ﮐﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺎده  -53داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾـﺪ در اﻧﺘﺨـﺎب رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﻪ

 -6دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐـﻪ در دورهﻫـﺎي

ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (1در رﺷﺘﻪ ﻣﺰﺑـﻮر ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و

ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮراي ﮔﺴـﺘﺮش آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐـﺮده و

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي درﺳﯽ دوره ﻣﺼﻮب وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري را

اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم

رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣـﻮن ورودي ﻣﻘﻄـﻊ ﺑـﺎﻻﺗﺮ

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎده  -54ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  2/77633ﻣـﻮرخ 92/5/28

ﺗﺬﮐﺮ  :در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣـﺪارك ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﻌـﺎدل

ﺷﻮراي ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري در

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ

ﺧﺼﻮص دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ در اﺟـﺮاي

 Ph.Dﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ  432ﻣـﻮرخ  1377/9/3ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ اﻧﻘـﻼب

 -55ﻣﺪارك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎرج از ﮐﺸـﻮر
ﮐــﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﺷــﺮﮐﺖ در دوره دﮐﺘــﺮي ﺗﺨﺼﺼــﯽ )(Ph.D
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠـﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري ﯾـﺎ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻠﻤـﻪ »ﻣﻌـﺎدل«
ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ،ﻻزم اﺳﺖ اﺟﺎزه ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑـﺎﻻﺗﺮ
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ درج و ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﻠﺴﺎت  221و  252ﻣﻮرخ  90/1/23و  91/10/5ﺷـﻮراي

ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط و ﺟﻠﺴـﻪ 748

ﻣﻮرخ  88/11/17ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﻋﺪه از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﻣﻌﺎدل ﮐـﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ

ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻮراي

ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺮر داﺷﺖ :

 -1آن ﻋﺪه از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗـﺎرﯾﺦ اﺑـﻼغ

ﻣﺎده  -56در ﻫﻨﮕﺎم درج ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﭘﺴﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره  432ﻣﻮرخ  77/9/3ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ اﻧﻘـﻼب

ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺳﻬﺎي ﺿﺮوري دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬـﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي ﻣﻌﺎدل( در دورهﻫﺎي

ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ داوﻃﻠﺐ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ و

ﻣﻌﺎدل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در دوره ﺑـﺎﻻﺗﺮ

دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﻮد .داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﯽ ﯾـﺎ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ و ﭘـﺬﯾﺮش

 -2آن ﻋﺪه از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑـﻼغ

داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﯽ ،اداره ﺛﺒــﺖﻧــﺎم ارﺳــﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ ،در

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در دورهﻫﺎي ﻣﻌﺎدل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ آﻧﺎن
13

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪزﻣـﺎﻧﯽ

ﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرت ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ،ﺑـﺎ ﺷـﺨﺺ

اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑـﺮ روي ﮐـﺎرت ورود ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ درج ﺷـﺪه و در

داوﻃﻠﺐ اﺳﺖ.

دﺳﺘﺮس داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .آزﻣﻮن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺰﺑـﻮر

ﻣﺎده  -57در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺸـﮑﻞ و ﯾـﺎ

ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺗﻬﺮان و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔـﺰار

داﺷﺘﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ :

ﻣﯽﮔﺮدد.

اﻟﻒ  :ﻣﺸﮑﻞ در روﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ

»واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ« از ﻣﻨﻮي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ.

ﺑﺨﺶ ﯾﺎزدﻫﻢ  -ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤـﻮه ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در دوره دﮐﺘـﺮي

ب  :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﺷـﺮاﯾﻂ و ﺿـﻮاﺑﻂ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم :

ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑﺪون آزﻣﻮن

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺳﺘﺎد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳـﻨﺠﺶ و

ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﻨـﺪرج در ﭘﺸـﺖ ﺟﻠـﺪ دﻓﺘﺮﭼـﻪ راﻫﻨﻤـﺎي

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺟـﺬب ﻧﺨﺒﮕـﺎن ﻋﻠﻤـﯽ و

ﺛﺒﺖﻧﺎم.

ﺗﺮﻏﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﻧﺘﻘـﺎل
داﻧﺶ )ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش( ﺑﺪون ﺑﺮﮔـﺰاري آزﻣـﻮن اﻗـﺪام ﺑـﻪ

ﺑﺨﺶ دﻫﻢ  -زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ورود ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ و

ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ در دوره

ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن

دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده  -58زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣـﻮن دﮐﺘـﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ): (Ph.D

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش :

ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﯿـﻪ

داوﻃﻠﺒﺎن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ دارا ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ دوم واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ :
 -1دارا ﺑــﻮدن ﺣــﺪاﻗﻞ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـــﺮات  18در دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاي رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﺑﻪ ﺟـﺰ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ( و
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  17ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ )از ﺟﻤﻠـﻪ رﺷـﺘﻪﻫـﺎي
ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ(.
 -2دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  17ﺟﻬـﺖ ﻓـﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪاي ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
 -3ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دوره ﺑﺪون آزﻣـﻮن ﻻزم اﺳـﺖ ﻓﺎﻗـﺪ دروس

داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺎده  -59ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻟـﺬا

ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ

ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده  -60ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن  :درﯾﺎﻓـﺖ

ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣـﻮن  3ﺗـﺎ  4روز ﻗﺒـﻞ از ﺑﺮﮔـﺰاري

آزﻣﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﺻﻮرت

ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﺗﺬﮐﺮ : 1

داوﻃﻠﺐ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺎزه ورود ﺑـﻪ ﺣـﻮزه ﻫـﺎي

آزﻣﻮن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن را در
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ورود داوﻃﻠﺒـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺎرت ورود ﺑـﻪ

ﻣﻌﺎدلﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -4ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن دوره ﺑــﺪون آزﻣــﻮن ﻻزم اﺳــﺖ ﺑﺮاﺳــﺎس
ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در 6
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -5دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣـﻪ  18/50ﺟﻬـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ
رﺷﺘﻪﻫﺎ.
 -6ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﻫﻤﻨﺎم ﺑﻮدن رﺷﺘﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻠﯽ در ﻣﻘﻄـﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ.

آزﻣـﻮن روز ﺟﻤﻌﻪ  10ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  1393ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻣﺤـﻞ

ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤـﯽ ﭼـﺎپ ﺷـﺪه در ﻣﺠـﻼت  ISIﯾـﺎ

ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ : 2

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ورود ﺑـﻪ

ﺟﻠﺴﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐـﺎرت اﻋﺘﺒـﺎري ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم،

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه و ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﺰاﻣـﯽ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﮐﯿـﺪاً ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد در ﺣﻔـﻆ و
ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﮐـﺎرت اﻋﺘﺒـﺎري ،ﺷـﻤﺎره ﭘﺮوﻧـﺪه و ﮐـﺪ
رﻫﮕﯿﺮي ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.

ﻣﺎده  -61ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔـﺰاري آزﻣـﻮن  :ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔـﺰاري

 -7داوﻃﻠﺒﺎن دوره ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪاي از ﻓﺎﯾﻞ

14

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از ﺟﺪول ﺷﻤﺎره » «4اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن داﺧﻠﯽ

ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ  ISCﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮﻣـﺖ  pdfدر ﺑﻨـﺪ  31ﻓـﺮم

ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.

ﺣﺪﻧﺼﺎب اﻣﺘﯿﺎز ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ

را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻨﺪرج در ذﯾﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎي  13اﻟﯽ  16ﻓـﺮم

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ  : 1ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش در دوره ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﯿﺎن

 -ﺑﻨﺪﻫﺎي  17اﻟﯽ  : 19داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﺼﻮص اﯾﻦ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺪون آزﻣﻮن آﭘﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋـﺪم ﮐﺴـﺐ

 -ﺑﻨﺪﻫﺎي  13اﻟﯽ  : 16داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣـﺬﮐﻮر

ﺣﺬف داوﻃﻠﺐ از دوره ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻨﺪرج در ذﯾﻞ ﺑﻨـﺪﻫﺎي  17اﻟـﯽ 19

رﺳﻤﯽ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪاي

ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن در ﭘـﺬﯾﺮش از ﺷـﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴـﺎن

 -ﺑﻨﺪﻫﺎي  21 ،20و  : 22ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ

ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ  : 2از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻨﺪرج در ذﯾﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎي  26 ،20و  27ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ

اﯾﻦ دوره ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و اوﻟﻮﯾﺖ اﻓﺮاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟـﺬا

 -ﺑﻨﺪﻫﺎي  23و  24ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

در دوره ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭘـﺬﯾﺮش در
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎن ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ

ﻣﻨﺪرج در ذﯾﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎي  28و  29ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧـﺎﻣﯽ دوره دﮐﺘـﺮي

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑـﺎ آزﻣـﻮن ﻧﯿـﺰ

 -ﺑﻨﺪﻫﺎي  25اﻟﯽ  27ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻓـﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻠﯽ،

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪون آزﻣـﻮن ﺑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن

ﻣﻌﺪل ﮐﻞ و ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -ﺑﻨﺪ  28ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻻزم اﺳﺖ

ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (1اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻣﺤـﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ

در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم )آذر ﻣﺎه  (93از ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﯾﺎ دﮐﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ

درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪاي ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ  :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺑﺎﯾﺪ

رﺷﺘﻪاي ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﻫﻤﻨﺎم ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد

ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖﻧﺎم در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (ph.Dﺑﺪون آزﻣﻮن:

را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم )آذر ﻣﺎه  (93از ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره دﮐﺘـﺮي

 -ﺑﻨﺪ  29ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪ واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳـﺖ

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺻـﻮرت

ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره ) (1اﺳـﺘﺨﺮاج و در

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺒﻠﻎ  300000رﯾﺎل ﯾﮏ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒـﺎري ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﺧﺮﯾـﺪاري

 -ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﻻزم اﺳـﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آزﻣـﻮن و

ﺷﺮﮐﺖ در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑﺪون آزﻣﻮن اﻗـﺪام

اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻦ دوره ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﺑـﺮاي

ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ورودي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در

ﺗﺬﮐﺮ  : 1داوﻃﻠﺒﺎن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻞ

ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﺮح داده ﺷﺪ .در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم

ﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را در زﻣﺎن دﻋﻮت ﺑـﻪ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻫﻤـﺮاه

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮاي دوره ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ اﺷـﺎره

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن

ﻣﯽﺷﻮد.

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 -ﺑﻨﺪﻫﺎي  1اﻟﯽ  12ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎم ،ﻧﺎمﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ،

ﺗﺬﮐﺮ  : 2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺑـﺪون

ﻧﺎم ﭘﺪر ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﮐﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺳـﺮي و

آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ  :رﺷﺘﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﻌﺪل و ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺻﻠﯽ

ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮐﺪ ﻣﺤـﻞ ﺻـﺪور ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ،ﺷـﻤﺎره ﻣﻠـﯽ،

در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ﻟﺬا اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ داوﻃﻠﺐ ،ﺗﺨﻠـﻒ

ﺟﻨﺲ ،دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﮐﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ و ﮐـﺪ

ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

15

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

 -3ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﻌﻮل ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ

ﺗﺬﮐﺮ  : 3داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐـﻪ

آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺟﺎي داوﻃﻠﺐ اﺻﻠﯽ.

ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻣـﻮرد

ج  -اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز از ﻗﺒﯿـﻞ وﺳـﺎﯾﻞ

ﻣﺸﻤﻮﻻن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ را ﻋﯿﻨﺎً دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪدار.

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺮاي آن

د  -ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﮔـﺰاري آزﻣـﻮن

ﻋﺪه از داوﻃﻠﺒﺎن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺑﺪون آزﻣـﻮن

ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت.

ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارك ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺒﻠـﻎ

ﻫـ  -دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﯾـﺎ

 600000رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز از آﻧﻬﺎ.

و  -ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺳﺆاﻻت ،اوراق و ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪﻫﺎي

ﺑﺨﺶ دوازدﻫﻢ  -ﺗﺬﮐﺮات اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺷـﺮﮐﺖ در
آزﻣﻮﻧﻬﺎي ورودي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

داوﻃﻠﺒﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﻣﺪارك و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن.
ز  -اﻓﺸﺎي ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ﯾﺎ ﺗﻼش در ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آزﻣﻮﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

اﻓﺸﺎي آن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ در اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻗﺒـﻞ ﯾـﺎ ﺣـﯿﻦ

ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐـﻪ در آن

ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ.

ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ،ﻣﻮﺿﻮع در اﺳﺮع وﻗﺖ ﮐﺸﻒ و ﺑﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﻋﻢ

اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻠﻒ ،ﺗﻘﻠﺐ و ﯾـﺎ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و در

ح  -ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺳﺆاﻻت آزﻣـﻮن ﯾـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ آﻧﻬـﺎ ﯾـﺎ

ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه و ﻋﻨﺪاﻟﺰوم ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ،ﻋﻮاﻣـﻞ

از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺆاﻻت ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻄـﺎﺑﻖ

ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣـﻮاد  6اﻟـﯽ 13

ﻣﺎده  5ﻗﺎﻧﻮن رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت و ﺟـﺮاﯾﻢ در آزﻣﻮﻧﻬـﺎي

اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا داوﻃﻠﺒﺎن اﻃﻤﯿﻨـﺎن

ﺳﺮاﺳﺮي ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  84/7/6ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي

ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن

اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ در اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺸـﺘﻤﻞ

در ﻫﺮ آزﻣﻮن ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ :

ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  :ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﻬﺎي

اﻟﻒ  -ارﺗﮑﺎب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﯽ ﻧﻈﻤـﯽ در

ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺘﺎري ،ﻣﯿﺪان داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻠﻮار ﺷﻬﺪاي ﺣﺼـﺎرك،

ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ

ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫـﺎي  47352119 ، 44845186و  47352107و

ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﻗﺒﯿﻞ وﺳـﺎﯾﻞ ارﺗﺒـﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ و دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي

ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺮاﺳـﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره ﻧﻤـﺎﺑﺮ  47914555و ﯾـﺎ

ﺣﺎﻓﻈﻪدار.

ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ

ب  -ارﺗﮑﺎب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤـﻞ ﺧـﻼف ﻣﻘـﺮرات ﮐـﻪ آزﻣـﻮن

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ  44867130و ﺑـﻪ آدرس ﻓـﻮق آﻣـﺎده درﯾﺎﻓـﺖ

داوﻃﻠﺐ را از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺪﺷﻪدار ﺳﺎزد از ﻗﺒﯿﻞ :

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .از اﯾـﻦ ﺷـﻤﺎره

 -1اراﺋﻪ ﻣﺪرك ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺠﻌﻮل ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺠﻌﻮل

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮاي اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده و در

ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن.

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﻮرد

 -2ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺣـﻮزه اﻣﺘﺤـﺎﻧﯽ ﯾـﺎ

ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫـﺎي ﺳـﺘﺎد ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ

دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران آزﻣﻮن از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺆال

ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﺳــﻨﺠﺶ و ﭘــﺬﯾﺮش ، 44861762 ، 44861840 :

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﻒ در آزﻣﻮن.

 44861799و  44867111ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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 -11دﯾﻦ :

 -21داوﻃﻠﺐ ﭼﭗ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻢ  :

ﻧﺎﺷﻨـﻮاي ﻣﻄﻠﻖ  / ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺠﺰ دﺳﺖﻫﺎ  /ﻧﺎﺑﯿﻨــﺎي ﻣﻄﻠﻖ  /ﻧﯿﻤـﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮا 

 -27ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺲ :

ﻣﺤﻞ درج ﮐﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮي  12رﻗﻤﯽ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ :

 -26از اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ  :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  /ﺗﺮﮐﯿﻪ /ﻋﺮاق  /ﻟﺒﻨﺎن  /ﻫﻨﺪ  /ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ  ﻫﺴﺘﻢ.

 -25ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻢ .

ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻧﺪامﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ  /ﻧﯿﻤﻪﻧﺎﺑﯿﻨﺎ 

 -24وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ :

 -23ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي :

ﺟﺎﻧﺒﺎزان  / ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎز  %25ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  / ﺷﺎﻫﺪ 

 -22ﻧﻮع ﺳﻬﻤﯿــﻪ  :رزﻣﻨـــﺪه  / ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻓﻌــﺎل  / ﺟﻬﺎدﮔـــﺮ رزﻣﻨﺪه  / آزاده ﯾﺎ ﻫﻤﺴــﺮ و ﻓﺮزﻧـــﺪ 

 -20وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔــﻪ :

 -18اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ :

 -19ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ده رﻗﻤﯽ :

 -16ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

- 17آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ :

 -15ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه :

 -13ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ :

 -12ﻣﺬﻫﺐ :

 -9ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ :

 -14ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :

 -10ﺟﻨﺲ  :زن 

ﻣﺮد 

 -8ﮐﺪ ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :

 -7ﺳﺮي و ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :

 -6ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :
/

 -5ﮐﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ :

 -3ﻧﺎم ﭘﺪر :

روز  ﻣﺎه  ﺳﺎل 
 -4ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ :

 -1ﻧﺎم :

 -2ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي

ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎ آزﻣﻮن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺳﺎل 94

-10ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -9ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -8ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -7ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -15ﮐﺪ واﺣﺪ:

 -14ﮐﺪ واﺣﺪ:

 -13ﮐﺪ واﺣﺪ:

 -12ﮐﺪ واﺣﺪ:

 -11ﮐﺪ واﺣﺪ:

-40ﮐﺪ واﺣﺪ :

-39ﮐﺪ واﺣﺪ :

.

.

.

ﻓﯿﺰﯾﮏ  در اﯾﻦ آزﻣـﻮن ﺷـﺮﮐﺖ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي  40ﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ(.

ﻋﺮﺑﯽ )ﻣﺎده  13و ﻣﺎده  (27ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدهام) .وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ را

  -37ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺬﯾﺮش و ﺷﻬﺮﯾﻪ واﺣﺪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.

 -36ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ  :رﯾﺎﺿﯽ 

ردﯾﻒ  « 4ﮐﺪ درس

ردﯾﻒ  «3ﮐﺪ درس

ردﯾﻒ  «2ﮐﺪ درس

ردﯾﻒ  «1ﮐﺪ درس

 -35دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ :

 -34ﮐﺪ ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ :

ﻣﺠﺮي رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻮم.

  -33در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﮐﻞ و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي

 -5ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -4ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -3ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -2ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -1ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -6ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -32ﮐﺪ واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑـﯽ :

 -31ﮐﺪ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑـﯽ :

 -30زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ :

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  /آﻟﻤﺎﻧﯽ  /ﻓﺮاﻧﺴﻪ 

 -29ﮐﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪرك :

 -28ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ :

ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﻮﻧﯽ

ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎ آزﻣﻮن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺳﺎل 94

 -11دﯾﻦ :

 -22ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﮑﺲ :

ﻣﺤﻞ درج ﮐﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮي  12رﻗﻤﯽ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ :

 -21از اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ  :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  /ﺗﺮﮐﯿﻪ /ﻋﺮاق  /ﻟﺒﻨﺎن  /ﻫﻨﺪ  /ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ  ﻫﺴﺘﻢ.

 -20وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔــﻪ :

 -18اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ :

 -19ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ده رﻗﻤﯽ :

 -16ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

- 17آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ :

 -15ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه :

 -13ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ :

 -12ﻣﺬﻫﺐ :

 -9ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ :

 -14ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :

 -10ﺟﻨﺲ  :زن 

ﻣﺮد 

 -8ﮐﺪ ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :

 -7ﺳﺮي و ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :

 -6ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :
/

 -5ﮐﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ :

 -3ﻧﺎم ﭘﺪر :

روز  ﻣﺎه  ﺳﺎل 
 -4ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ :

 -1ﻧﺎم :

 -2ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

-10ﮐﺪ واﺣﺪ :

-9ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -8ﮐﺪ واﺣﺪ :

-7ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -15ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -14ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -13ﮐﺪ واﺣﺪ:

 -12ﮐﺪ واﺣﺪ :

-40ﮐﺪ واﺣﺪ :

-39ﮐﺪ واﺣﺪ :

0

ﺻﺤﯿﺢ

0

/

/

ﺻﺤﯿﺢ

 -11ﮐﺪ واﺣﺪ :

اﻋﺸﺎر

اﻋﺸﺎر

/

0

/

ﻣﺎه

 -32ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  pdfﺣﺎوي ﻧﺴﺨﻪاي از ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ(

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي  40ﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ(.

ﻋﺮﺑﯽ )ﻣﺎده  13و ﻣﺎده  ( 27ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدهام) .وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ را

  -31ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺬﯾﺮش و ﺷﻬﺮﯾﻪ واﺣﺪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤـﺪه

ﻣﺠﺮي رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻮم.

  -30در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب اﻣﺘﯿﺎز و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤـﻞﻫـﺎي

 -5ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -4ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -3ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -2ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -1ﮐﺪ واﺣﺪ :

-6ﮐﺪ واﺣﺪ :

 -29ﮐﺪ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑـﯽ :

 -28ﮐﺪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﯽ :

 -27ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ :

 -26ﻣﻌﺪل ﮐﻞ :

 -25ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ :

روز

 -24ﮐﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪرك :

ﺳﺎل

ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﻮﻧﯽ

 -23ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ :

ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي

ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺪون آزﻣﻮن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺳﺎل 94

ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺪون آزﻣﻮن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺳﺎل 94

جدول شماره ( :)1نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی( )ph.dبا آزمون و بدون آزمون سال 1394

کدرشته

رشته  -گرایش

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

گروه پزشکی
21213

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

10503

بهداشت مواد غذایی

10507

انگل شناسی دامپزشکی

واحد تهران جنوب ()141

-1تئوریهای مدیریت

3

واحد تهران شمال ()157

-2برنامه ریزی در نظام بهداشت ودرمان

2

واحد ساری ()208

-3آمارزیستی

1

واحد سمنان ()128

-4سازمان ومدیریت بهداشت ودرمان

2

-5اقتصادبهداشت ودرمان

2

واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123

گروه دامپزشکی
واحد آیت ا ...آملی ()260

-1بهداشت وبازرسی گوشت

1

واحد تبریز ()102

-2بهداشت وصنایع شير

1

واحد شهرکرد ()133

-3ميکروب شناسی موادغذایی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4شيمی موادغذایی

1

-5صنایع گوشت (شامل گوشت سفيد  ،قرمز و ماهی )

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1کرم های گردوبيماریها

3

-2کرم های پهن (ترماتودهاوسستدها)وبيماریها

3

-3تك یاخته شناسی وبيماریها

3

-4بندپایان وبيماریها

3

-5آسيب شناسی

2

-6کلينيکال پاتولوژی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

4

داشتن دانشنامه دکتری حرفه ای دامپزشکی و کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی دامپزشکی از شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی رشته
انگل شناسی دامپزشکی می باشد.
10508

قارچ شناسی دامپزشکی

4

واحد تنکابن ()159

-1قارچ شناسی وبيماریها

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2باکتری شناسی

1

-3تك یاخته شناسی

1

-4ایمنی شناسی

2

-5بيماریهای مشترك

1

-6زبان تخصصی انگليسی

2

داشتن دانشنامه دکتری حرفه ای دامپزشکی  ،دکتری عمومی پزشکی و داروسازی و کارشناسی ارشد در رشته های میکروبیولوژی  ،ایمونولوژی ،
قارچ شناسی پزشکی از شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی رشته قارچ شناسی دامپزشکی می باشد.
10514

فارماکولوژی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1فارماکولوژی
-2سم شناسی

4

-3فيزیولوژی

2

-4بيوشيمی

2

-5زبان تخصصی انگليسی

2

داشتن دانشنامه دکتری عمومی دامپزشکی  ،دکتری عمومی سایر رشته های گروه پزشکی و کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی از شرایط
ورود به دوره دکتری تخصصی رشته فارماکولوژی دامپزشکی می باشد.

19

4

جدول شماره ( :)1نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی( )ph.dبا آزمون و بدون آزمون سال 1394

کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

10515

فيزیولوژی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

مواد امتحانی

ضرایب

-1فيزیولوژی یك

7

-2فيزیولوژی دو

7

-3فارماکولوژی

1

-4آناتومی

1

-5بافت شناسی

1

-6بيوشيمی
-7جنين شناسی
-8زبان تخصصی انگليسی

1
0.50
2

داشتن دانشنامه دکتری حرفه ای دامپزشکی  ،دکتری عمومی سایر رشته های گروه پزشکی و کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی از شرایط
ورود به دوره دکتری تخصصی رشته فیزیولوژی دامپزشکی می باشد.
10520

آناتومی و جنين شناسی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

10524

بهداشت آبزیان

واحد علوم و تحقيقات ()123

10525

دستياری ميکروبيولوژی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

10526

دستياری رادیولوژی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

10527

دستياری جراحی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1آناتومی پایه

1

-2آناتومی مقایسه ای 1

4

-3آناتومی مقایسه ای 2

4

-4بافت شناسی 1

3

-5بافت شناسی 2

4

-6جنين شناسی

1

-1تغذیه و تکثير پرورش آبزیان

2

-2ویروس شناسی  ،باکتری شناسی  ،قارچ شناسی  ،انگل شناسی

10

و بيماریهای مربوط به آنها

20

-3کنترل کيفی و بهداشتی فرآورده های دریایی

1

-4آناتومی  ،فيزیولوژی و آسيب شناسی آبزیان

2

-5زبان تخصصی انگليسی

3

-1ویروس شناسی عمومی

3

-2بيماریهای ویروسی

3

-3باکتری شناسی

3

-4بيماریهای باکتریائی

3

-5ایمنی شناسی

3

-6قارچ شناسی وبيماریهای قارچی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3

-1رادیولوژی دامپزشکی

7

-2فيزیك پزشکی

7

-3تشریح دامپزشکی

4

-4جراحی دامپزشکی

1

-5بيماری های اندامهای حرکتی

4

-6زبان تخصصی انگليسی

4

-1اصول جراحی

3

-2هوشبری

3

-3جراحی های عمومی اسب

4

-4جراحی های عمومی گاو

3

-5جراحی عمومی دامهای کوچك

4

-6بيماریهای اندامهای حرکتی

3

-7رادیولوژی دامپزشکی

2

-8زبان تخصصی انگليسی

3

جدول شماره ( :)1نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی( )ph.dبا آزمون و بدون آزمون سال 1394

کدرشته
10528

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

دستياری مامایی و بيماریهای توليد مثل واحد علوم و تحقيقات ()123
دام

10529

دستياری بيماریهای داخلی دامهای

واحد علوم و تحقيقات ()123

بزرگ

مواد امتحانی
-1مامایی دامپزشکی

1

-2فيزیولوژی توليدمثل

1

-3اندوکرینولوژی

1

-4تلقيح مصنوعی

1

-5اورام پستان

1

-6بيماریهای توليدمثل دام بزرگ

1

-7بيماریهای توليدمثل دام کوچك

1

-8زبان تخصصی انگليسی

1

-1اصول معاینه دام

10530

دستياری بيماریهای داخلی دامهای
کوچك

10531

دستياری بهداشت و بيماریهای طيور

واحد علوم و تحقيقات ()123

10532

دستياری پاتولوژی دامپزشکی

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2بيماری های متابوليك
-3مسموميت دام

3.50

-4بيماریهای درونی دامهای بزرگ

3.50

-6کلينيکال پاتولوژی
-7بيماری های عفونی(باکتریایی،ویروسی،انگلی وقارچی)

3

-8زبان تخصصی انگليسی

3

-1اصول معاینه دامهای کوچك

1

-2بيماریهای درونی دامهای کوچك

6

-3بيماریهای پوست وغدددرون ریز

2

-4بيماریهای چشم وگوش

2

-5بيماریهای عفونی و انگلی دامهای کوچك

2

-6کلينيکال پاتولوژی و فارماکولوژی دامهای کوچك

2

-7رادیولوژی دامپزشکی

3

-8زبان تخصصی انگليسی

2

-1بيماریهای طيور

21

12.50

-2تغذیه طيور

1.50

-3انگل شناسی طيور

1.50

-4آسيب شناسی طيور

10533

1
1

-5زبان تخصصی انگليسی

دستياری کلينيکال پاتولوژی دامپزشکی واحد علوم و تحقيقات ()123

3
3.50

-5پاتولوژی(آسيب شناسی)

واحد علوم و تحقيقات ()123

ضرایب

1.50
3

-1آسيب شناسی عمومی

4

-2آسيب شناسی اختصاصی

4

-3انکولوژی

3

-4کالبد گشایی

2

-5بافت شناسی عمومی

2

-6بافت شناسی اختصاصی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

1

-1بيوشيمی بالينی

6

-2هماتولوژی بالينی

6

-3ميکروبيولوژی

2

-4انگل شناسی

2

-5ایمونولوژی

2

-6قارچ شناسی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

10538

بهداشت خوراك دام

واحد شبستر ()195

20101

زبان وادبيات فارسی

20114

ادبيات غنایی

مواد امتحانی

ضرایب

-1زبان تخصصی انگليسی

2

-2اصول تغذیه دام

3

-3ميکروب شناسی

3

-4تجزیه خوراك دام

4

-5بيوشيمی عمومی

2

-6فيزیولوژی دستگاه گوارش

1

-7سم شناسی

1

گروه علوم انسانی
واحد اراك ()121

-1متون نظم

3

واحد اهر ()220

-2متون نثرودستورزبان

3

واحد بناب ()144

-3صناعات ادبی ( کليات مسائل ادبی )

1

واحد بوشهر ()146

-4تاریخ ادبيات وسبك شناسی

2

واحد تبریز ()102

-5عربی (اعراب گذاری وترجمه وتجزیه وترکيب)

2

واحد تربت حيدریه ()132

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد جيرفت ()122
واحد خلخال ()213
واحد خرم آباد ()148
واحد دهاقان ()183
واحد رامهرمز ()230
واحد رودهن ()113
واحد زاهدان ()109
واحد زنجان ()138
واحد ساوه ()181
واحد سبزوار ()127
واحد سيرجان ()203
واحد شبستر ()195
واحد شهرکرد ()133
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزآباد ()129
واحد قائم شهر ()107
واحد کاشان ()116
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد گچساران ()149
واحد گرگان ()173
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد نيشابور ()130
واحد ورامين ()143
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

واحد نجف آباد ()150

22

-1متون نظم

3

-2متون نثرودستورزبان

3

-3صناعات ادبی ( کليات مسائل ادبی )

1

-4تاریخ ادبيات وسبك شناسی

2

-5عربی (اعراب گذاری وترجمه وتجزیه وترکيب)

2

-6زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

20205

زبان و ادبيات عرب

20311

زبان وادبيات انگليسی

20312

آموزش زبان انگليسی

20327

ادبيات فرانسه

مواد امتحانی

ضرایب

واحد آبادان ()151

-1مباحث صرف ونحو

1

واحد تهران شمال ()157

-2اعراب گذاری وترجمه متون قدیم وجدید

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3آشنائی باروش تحقيق ومراجع ومنابع تحقيق درزمينه زبان

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

وادبيات عرب

واحد قم ()154

-4القای محاضره ومقاله نویسی به زبان فصيح ادبی عربی روز

1

واحد کاشمر ()212

-5معانی وبيان وبدیع

1

واحد گرمسار ()189

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران شمال ()157

-1نقدادبی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-2تاریخ ادبيات

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3رمان

2

-4نمایشنامه

2

-5شعرانگليسی

2

-6زبان انگليسی(خواندن و درك مفاهيم و دستور زبان )

2

-7زبان دوم -فرانسه یا آلمانی

1

-1زبان عمومی ( حداقل برابر  550نمره تافل )

4

واحد اهر ()220

-2مسائل آموزش زبان

2

واحد تبریز ()102

-3ارزشيابی

3

واحد تربت حيدریه ()132

-4زبان شناسی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

واحد تنکابن ()159
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد سراب ()124
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قشم ()217
واحد کرج ()115
واحد مالیر ()196
واحد ميبد ()179

واحد تهران مرکزی ()101

-1ادبيات فرانسه در قرن بيستم

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2نقدتفسيری

1

-3شعردرقرون( 19و)20

1

-4دستور زبان فرانسه

1

-5کالسی سيسم و رومانتيسم

1

-6ترجمه از زبان فارسی به فرانسه شامل ترجمه متون اسالمی و

1

ترجمه متون ادبی
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کدرشته
20390

رشته  -گرایش
* زبانشناسی همگانی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1نحو

1.50

واحد اهر ()220

-2مکاتب زبان شناسی

1.50

واحد ایالم ()254

-3آواشناسی وواج شناسی

1.50

واحد آبادان ()151

-4ساخت واژه

1.50
1.50

واحد بوشهر ()146

-5معنی شناسی وکاربردشناسی (پيام کاوی)

واحد تهران جنوب ()141

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران شمال ()157

-7زبان شناسی ميان رشته ای  -جامعه شناسی زبان

1

واحد تهران مرکزی ()101

-8زبان شناسی ميان رشته ای  -روانشناسی زبان

1

واحد زاهدان ()109

-9زبان شناسی ميان رشته ای  -زبان شناسی کاربردی

1

واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد سنندج ()110
واحد شاهرود ()104
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
واحد مرودشت ()198

دروس انتخابی رشته زبان شناسی همگانی  :انتخاب یک درس از دروس  7تا 9
20401

-1ادیان

4

واحد تهران شمال ()157

-2عرفان اسالمی

3

الهيات و معارف اسالمی  -ادیان و عرفان واحد آیت ا ...آملی ()260
واحد تهران مرکزی ()101

-3کالم وفرق

2

واحد خرم آباد ()148

-4زبان عربی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5زبان تخصصی انگليسی

4

واحد قم ()154
واحد گرگان ()173
واحد نجف آباد ()150
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

20402

الهيات و معارف اسالمی  -تاریخ و تمدن واحد تاکستان ()170
ملل اسالمی

واحد تهران مرکزی ()101

-1تاریخ اسالم

3

-2فرهنگ و تمدن اسالمی

2

واحد خمين ()262

-3زبان عربی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4زبان تخصصی انگليسی

2

واحد قم ()154
واحد مشهد ()111

20405

الهيات و معارف اسالمی  -علوم قرآن و واحد اردبيل ()119
حدیث

-1تفسير وعلوم قرآن

4

واحد اروميه ()103

-2حدیث

3

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-3زبان عربی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

2

واحد آبادان ()151
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خرم آباد ()148
واحد زنجان ()138
واحد سمنان ()128
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد گرگان ()173
واحد همدان ()171
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139
واحد یزد ()105

24
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کدرشته
20407

رشته  -گرایش

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

الهيات و معارف اسالمی  -فقه ومبانی

واحد اهواز ()106

-1اصول فقه

3

حقوق اسالمی

واحد بابل ()156

-2فقه

4

واحد تربت حيدریه ()132

-3زبان عربی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خمين ()262
واحد دامغان ()142
واحد رامهرمز ()230
واحد زاهدان ()109
واحد سمنان ()128
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد محالت ()200
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

20409

الهيات و معارف اسالمی  -فلسفه و کالم واحد اهواز ()106
اسالمی

-1منطق و کالم

3

واحد تهران جنوب ()141

-2فلسفه

4

واحد تهران شمال ()157

-3زبان عربی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تهران مرکزی ()101
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد نجف آباد ()150
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

20424

20425

کالم

واحد تهران مرکزی ()101

-1فلسفه غرب

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2فلسفه اسالمی

1

واحد نجف آباد ()150

-3کالم جدید

2

-4کالم اسالمی

2

-5آشنایی باادیان

1

عرفان اسالمی و اندیشه امام خمينی (س) واحد اهواز ()106
واحد تهران مرکزی ()101

-6زبان عربی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

1

-1ادبيات فارسی

3

-2کالم اسالمی

3

واحد خمين ()262

-3فلسفه اسالمی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4عرفان اسالمی

4

واحد قم ()154

-5زبان عربی

3

واحد نجف آباد ()150

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

20429

علوم قرآن و حدیث

20443

فقه شافعی

واحد تهران مرکزی ()101

-1تفسير وعلوم قرآن

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2حدیث

3

-3زبان عربی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-1فقه

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2اصول

3

واحد یادگار امام خمينی (ره)

-3زبان عربی

4

شهرری ()139

-4زبان تخصصی انگليسی

2
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کدرشته
20456

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمينی واحد اهواز ()106
(ره)

مواد امتحانی

ضرایب

-1اصول فقه

3

واحد تبریز ()102

-2فقه

4

واحد خمين ()262

-3زبان عربی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

2

واحد قم ()154
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

20516

علوم ارتباطات

20534

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی

واحد اردبيل ()119

-1مباحث اختصاصی علوم ارتباطات شامل ( الف  -اصول

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

ومفاهيم ارتباطات جمعی  ،ب  -ارتباطات و رشد اجتماعی  ،ج

واحد تهران شرق ()284

 -ارتباط و توسعه  ،د  -ارتباطات سازمانی  ،ه -مدیریت

واحد تهران شمال ()157

سازمانهای ارتباطی )

واحد تهران مرکزی ()101

-2مباحث عمومی علوم ارتباطات شامل ( الف -اصول مفاهيم

واحد علوم و تحقيقات ()123

ارتباطات  ،ب -نظریه های ارتباطات  ،ج  -سير تکوینی در

3

3

دانش ارتباطات )
-3نگارش مقاله تخصصی ازمسائل(اجتماعی-اقتصادی

2

وسياسی)روز

2

-4آماروروش تحقيق

3

-5زبان تخصصی انگليسی

اقتصادی و توسعه

20535

20536

واحد تهران شمال ()157

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3حوزه های تخصصی جامعه شناسی1

1

واحد دهاقان ()183

-4حوزه های تخصصی جامعه شناسی2

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5جامعه شناسی ایران

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی

واحد تهران شمال ()157

-1بينش جامعه شناسی

1

فرهنگی

واحد تهران مرکزی ()101

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

واحد دهاقان ()183

-3حوزه های تخصصی جامعه شناسی1

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4حوزه های تخصصی جامعه شناسی2

1

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی
گروه های اجتماعی

20537

واحد بابل ()156

-1بينش جامعه شناسی

1

-5جامعه شناسی ایران

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1بينش جامعه شناسی

1

واحد دهاقان ()183

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3حوزه های تخصصی جامعه شناسی1

1

-4حوزه های تخصصی جامعه شناسی2

1

-5جامعه شناسی ایران

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی

واحد تهران شمال ()157

-1بينش جامعه شناسی

1

سياسی

واحد تهران مرکزی ()101

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

واحد جهرم ()193

-3حوزه های تخصصی جامعه شناسی1

1

واحد دهاقان ()183

-4حوزه های تخصصی جامعه شناسی2

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5جامعه شناسی ایران

1

واحد گرمسار ()189

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد نراق ()185
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کدرشته
20538

رشته  -گرایش

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی

واحد تهران شمال ()157

-1بينش جامعه شناسی

1

مسائل اجتماعی ایران

واحد تهران مرکزی ()101

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

واحد دهاقان ()183

-3حوزه های تخصصی جامعه شناسی1

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4حوزه های تخصصی جامعه شناسی2

1

20541

جامعه شناسی ورزش

20543

فرهنگ و ارتباطات

واحد تهران مرکزی ()101

20603

برنامه ریزی درسی

20628

فلسفه تعليم و تربيت

-5جامعه شناسی ایران

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1بينش جامعه شناسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

1

-3نظریه های جامعه شناسی ورزش

1

-4اصول مبانی و حوزه های مرتبط با جامعه شناسی ورزش

1

-5جامعه شناسی ایران

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

-1مباحث اختصاصی علوم ارتباطات شامل ( الف  -اصول

3

ومفاهيم ارتباطات جمعی  ،ب  -ارتباطات و رشد اجتماعی  ،ج
 ارتباط و توسعه  ،د  -ارتباطات سازمانی  ،ه -مدیریتسازمانهای ارتباطی )
-2مباحث عمومی علوم ارتباطات شامل ( الف -اصول مفاهيم

3

ارتباطات  ،ب -نظریه های ارتباطات  ،ج  -سير تکوینی در
دانش ارتباطات )
-3نگارش مقاله تخصصی ازمسائل(اجتماعی-اقتصادی

2

وسياسی)روز

2

-4آماروروش تحقيق

3

-5زبان تخصصی انگليسی

واحد اراك ()121

-1روانشناسی تربيتی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2تعليم وتربيت اسالمی

1

واحد آزادشهر ()186

-3آماروروشهای تحقيق

1

واحد تبریز ()102

-4اصول وفلسفه تعليم وتربيت

1

واحد تهران جنوب ()141

-5برنامه ریزی درسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-6زبان تخصصی عربی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

1

واحد رودهن ()113
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد المرد ()243
واحد مرند ()125

واحد اراك ()121

-1روانشناسی تربيتی

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2تعليم وتربيت اسالمی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3آماروروشهای تحقيق

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4اصول وفلسفه تعليم وتربيت

1
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1

-5برنامه ریزی درسی

1

-6زبان تخصصی عربی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته

رشته  -گرایش

20702

روانشناسی تربيتی

20705

روانشناسی عمومی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1یادگيری

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2روانشناسی رشد

1

واحد اهواز ()106

-3اندازه گيری وارزشيابی

1

واحد بابل ()156

-4آمار و روش تحقيق درعلوم تربيتی

1

واحد بجنورد ()182

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد بندرعباس ()114

-6روانشناسی تربيتی

1

واحد تبریز ()102
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خمين ()262
واحد رودهن ()113
واحد زاهدان ()109
واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شهرکرد ()133
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرمان ()108
واحد گرمسار ()189
واحد مرودشت ()198

واحد اردبيل ()119

-1روانشناسی رشد

1

واحد اروميه ()103

-2روانشناسی شخصيت ومرضی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-3کودکان استثنائی

1

واحد اهواز ()106

-4روانشناسی فيزیولوژیك وانگيزش وهيجان

1

واحد ایالم ()254

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد بجنورد ()182

-6آماروروش تحقيق

1

-7علم النفس

1

واحد بروجرد ()112
واحد بندرعباس ()114
واحد بوشهر ()146
واحد تبریز ()102
واحد تنکابن ()159
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خمين ()262
واحد رشت ()117
واحد زاهدان ()109
واحد زرند ()211
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شاهرود ()104
واحد شهرکرد ()133
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد مرودشت ()198
واحد نيشابور ()130
واحد یاسوج ()120
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کدرشته
20709

20712

20807

رشته  -گرایش
روانشناسی سالمت

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد کرج ()115

-1روانشناسی بالينی ونظریه های روان درمانی

1

واحد گرگان ()173

-2رشدواختالالت رشدی

1

مرکزبين المللی کيش ()619

-3روانشناسی سالمت(نظریه وکاربرد)وبهداشت روانی

2

-4نوروپسيکولوژی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

-6آماروروش تحقيق

1

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی واحد اهواز ()106

حقوق خصوصی

مواد امتحانی

ضرایب

-1روانشناسی بالينی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-2روانشناسی رشد و تحول

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3روانشناسی کودکان استثنائی

2

-4روشهای ارزیابی وتشخيص و کاربرد آزمونهای شناختی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

2

-6آماروروش تحقيق

1

-7اصول مشاوره ژنتيك

1

واحد اراك ()121

-1متون فقهی

1

واحد اردبيل ()119

-2حقوق مدنی

1

واحد اروميه ()103

-3حقوق تجارت

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-4آئين دادرسی مدنی

1

-5زبان تخصصی -انگليسی یافرانسه

1

واحد الکترونيکی ()503
واحد امارات متحده عربی ()222
واحد آیت ا ...آملی ()260
واحد تبریز ()102
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خرم آباد ()148
واحد دامغان ()142
واحد رشت ()117
واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شهرقدس ()252
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد الرستان ()155
واحد مراغه ()147
واحد نجف آباد ()150
واحد نيشابور ()130
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105
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کدرشته

رشته  -گرایش

20808

حقوق عمومی

20810

روابط بين الملل

20815

حقوق بين الملل عمومی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد امارات متحده عربی ()222

-1حقوق اساسی

2

واحد بندرعباس ()114

-2حقوق اداری

1

واحد تبریز ()102

-3حقوق مدنی -تعهدات مدنی

1

واحد تهران جنوب ()141

-4متون حقوقی انگليسی یافرانسه

2

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رفسنجان ()194
واحد زاهدان ()109
واحد ساری ()208
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد سيرجان ()203
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
واحد ميبد ()179
واحد نجف آباد ()150

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1نظریه های روابط بين الملل

1

واحد اهواز ()106

-2حقوق سازمانهای بين المللی

1

واحد تبریز ()102

-3تاریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایران

1

واحد تهران جنوب ()141

-4اقتصادسياسی بين الملل

1

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رفسنجان ()194
واحد زنجان ()138
واحد شاهرود ()104
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد همدان ()171

واحد امارات متحده عربی ()222

-1حقوق بين الملل عمومی

2

واحد تهران جنوب ()141

-2حقوق بين الملل خصوصی

1

واحد تهران شمال ()157

-3سازمانهای بين المللی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-4زبان تخصصی -انگليسی یافرانسه

2

واحد دامغان ()142
واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
مرکز آموزش بين المللی قشم ()597
واحد نجف آباد ()150
واحد همدان ()171
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کدرشته

رشته  -گرایش

20818

حقوق کيفری و جرم شناسی

20830

علوم سياسی  -جامعه شناسی سياسی

20831

علوم سياسی  -اندیشه های سياسی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1جرم شناسی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2حقوق جزای عمومی

2

واحد الکترونيکی ()503

-3حقوق جزای اختصاصی

1

واحد امارات متحده عربی ()222

-4متون فقه

1

واحد آیت ا ...آملی ()260

-5آئين دادرسی کيفری

2

واحد بندرعباس ()114

-6متون حقوقی -انگليسی یافرانسه

2

واحد بوشهر ()146
واحد بيرجند ()131
واحد تبریز ()102
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خمين ()262
واحد رفسنجان ()194
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شهرقدس ()252
واحد شهرکرد ()133
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قشم ()217
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد الهيجان ()202
واحد مراغه ()147
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد نراق ()185
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

واحد تبریز ()102

-1تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی

1

واحد تهران جنوب ()141

-2جامعه شناسی سياسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3اندیشه های سياسی

1

واحد شهرضا ()197

-4مسائل ایران(تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

ایران)

1

-5مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم

2

-6زبان تخصصی انگليسی

واحد تبریز ()102

-1تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی

1

واحد تهران جنوب ()141

-2جامعه شناسی سياسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3اندیشه های سياسی

1

واحد چالوس ()158

-4مسائل ایران(تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی

1

واحد شهرضا ()197

ایران)

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم

2

-6زبان تخصصی انگليسی
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کدرشته

رشته  -گرایش

20832

علوم سياسی  -مسائل ایران

20833

علوم سياسی  -سياستگذاری عمومی

20914

علوم اقتصادی

21002

فلسفه

21003

فلسفه علم

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اهواز ()106

-1تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی

1

واحد بافت ()221

-2جامعه شناسی سياسی

1

واحد تبریز ()102

-3اندیشه های سياسی

1

واحد تهران جنوب ()141

-4مسائل ایران(تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی

1

واحد تهران مرکزی ()101

ایران)

1

واحد زاهدان ()109

-5مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم

2

واحد زنجان ()138

-6زبان تخصصی انگليسی

واحد سمنان ()128
واحد شاهرود ()104
واحد شهرضا ()197
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
واحد المرد ()243
واحد نيشابور ()130
واحد همدان ()171

-1تئوریهای روابط بين الملل وسياست خارجی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175
واحد تبریز ()102

-2جامعه شناسی سياسی

1

واحد تهران جنوب ()141

-3اندیشه های سياسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-4مسائل ایران(تحوالت سياسی واجتماعی وروابط خارجی

1

واحد زنجان ()138

ایران)

1

واحد شهرضا ()197

-5مسائل سياسی اقتصادی جهان سوم

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-6زبان تخصصی انگليسی

واحد قم ()154

واحد ابهر ()207

-1اقتصادایران

3

واحد اراك ()121

-2اقتصادکالن

4

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-3ریاضی

3

واحد اليگودرز ()245

-4اقتصادخرد

4

واحد تهران جنوب ()141

-5آمارواقتصادسنجی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزکوه ()135
واحد قزوین ()214
واحد کرمان ()108

-1فلسفه غرب

واحد تهران شمال ()157

4

واحد تهران مرکزی ()101

-2فلسفه اسالمی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3زبان تخصصی انگليسی

2

-4زبان تخصصی عربی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1ریاضيات عمومی وفيزیك پایه

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2فلسفه علم

3
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-3تاریخ علم

2

-4منطق جدید

2

-5زبان تخصصی انگليسی
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کدرشته

رشته  -گرایش

21004

فلسفه تطبيقی

21102

باستان شناسی

21103

تاریخ

21109

فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد تهران مرکزی ()101

-1فلسفه غرب

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2فلسفه اسالمی

4

-3منطق

3

-4کالم جدیدوقدیم

2

-5زبان عربی

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد ابهر ()207

-1تاریخ هنر

1

واحد تهران مرکزی ()101

-2باستان شناسی ایران قبل ازاسالم

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3باستان شناسی عمومی

1

-4زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1تاریخ ایران پيش ازاسالم

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2تاریخ ایران بعدازاسالم

1

واحد یادگار امام خمينی (ره)

-3تاریخ عمومی -ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز

1

شهرری ()139

-4زبان عربی تخصصی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1زبان خارجه اول( انگليسی یافرانسه یاآلمانی)

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان خارجه دوم( انگليسی یافرانسه یاآلمانی یا عربی)

1

-3زبان اوستایی :آبان یشت و مهریشت ( ،منقول در کتاب

1

-4متون مانوی  :کتاب اکتا ایرانيکا جلد نهم از صفحه  39تا

1

رایخلت)
صفحه  131ترجمه به فارسی و سواالت مربوط به صرف و نحو و
ریشه شناسی
-5متون پهلوی  -1:ارداویرافنامه مطابق چاپ مزداپور-2 ،

1

کتبيه های پهلوی  :کتيبه های نقل شده در کتاب راهنمای
پهلوی نيبرگ از صفحه  122تا 127
-6تاریخ وفرهنگ ایران باستان  :الف -ادیان(زردشتی -

1

مانوی -زروانی  -مزدکی)  ،ب -ادبيات باستانی و ميانه ایران ،
ج -تاریخ سياسی و اجتماعی ایران پيش از اسالم

توضیح  :زبان تخصصی انتخابی اول و دوم در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران نباید هم نام باشد (دو زبان متفاوت انتخاب شود)
21115

تاریخ  -تاریخ ایران بعد از اسالم

21119

تاریخ -تاریخ اسالم

21125

تاریخ  -تاریخ ایران قبل از اسالم

واحد شبستر ()195

-1تاریخ ایران پيش ازاسالم

1

واحد نجف آباد ()150

-2تاریخ ایران بعدازاسالم

1

-3تاریخ عمومی -ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز

1

-4زبان عربی تخصصی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد شاهرود ()104

-1تاریخ ایران پيش ازاسالم

1

واحد محالت ()200

-2تاریخ ایران بعدازاسالم

1

واحد نجف آباد ()150

-3تاریخ عمومی -ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز

1

واحد یادگار امام خمينی (ره)

-4زبان عربی تخصصی

1

شهرری ()139

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد نجف آباد ()150

-1تاریخ ایران پيش ازاسالم

1

-2تاریخ ایران بعدازاسالم

1

-3تاریخ عمومی -ازانقالب کبيرفرانسه تاامروز

1
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-4زبان عربی تخصصی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته

رشته  -گرایش

21178

کارآفرینی  -بخش عمومی

21179

کارآفرینی  -سازمانی

21190

کارآفرینی  -بين الملل

21191

کارآفرینی  -کسب و کار

21193

کارآفرینی  -فناوری

21194

کارآفرینی  -توسعه

21195

کارآفرینی  -آموزش عالی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد تهران مرکزی ()101

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد علی آبادکتول ()184

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

واحد قزوین ()214

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2

-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2

واحد علی آبادکتول ()184

-1نظریه های کارآفرینی

4

واحد قزوین ()214

-2تشخيص فرصت های کارآفرینی

3

-3تحليل محيط کسب و کار

2
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-4زبان تخصصی انگليسی

3

-5روش تحقيق در کارآفرینی

3

-6آمار

2
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کدرشته

رشته  -گرایش

21210

مدیریت دولتی

21211

مدیریت صنعتی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

4

واحد امارات متحده عربی ()222

-2رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی

3

واحد بجنورد ()182

-3آماروروش تحقيق

4

واحد بروجرد ()112

-4زبان تخصصی انگليسی

4

واحد تبریز ()102
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد دهاقان ()183
واحد رفسنجان ()194
واحد رودهن ()113
واحد زاهدان ()109
واحد زنجان ()138
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شوشتر ()204
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزکوه ()135
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

2

واحد امارات متحده عربی ()222

-2رفتارسازمانی

1

واحد تبریز ()102

-3مدیریت توليدوعمليات

2

واحد تهران جنوب ()141

-4اقتصاد

1

واحد تهران شمال ()157

-5آماروروش تحقيق

3

واحد تهران مرکزی ()101

-6تئوری تصميم گيری وتحقيق درعمليات

3

واحد رودهن ()113

-7مدیریت استراتژیك صنعتی

1

واحد زنجان ()138

-8زبان تخصصی انگليسی

3

واحد ساوه ()181
واحد سنندج ()110
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزکوه ()135
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
واحد مسجدسليمان ()178
واحد نجف آباد ()150
واحد یزد ()105
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کدرشته
21212

رشته  -گرایش
مدیریت آموزشی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1نظریه های سازمان ومدیریت آموزشی

2

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2فلسفه مدیریت آموزشی

1

واحد امارات متحده عربی ()222

-3روشهاوفنون تدریس

1

واحد اهواز ()106

-4آماروروش تحقيق وسنجش وارزشيابی

2

واحد بابل ()156

-5رفتارسازمانی درمؤسسات آموزشی

2

واحد بندرعباس ()114

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تبریز ()102
واحد تنکابن ()159
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران غرب ()228
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خرم آباد ()148
واحد دماوند ()250
واحد رودهن ()113
واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد سنندج ()110
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد گرمسار ()189
واحد نيشابور ()130

21214

مدیریت محيط زیست  -مدیریت محيط واحد تهران شمال ()157
زیست

21216

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد رودهن ()113

-2مدیریت محيط زیست

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3شناخت و ارزیابی محيط زیست

3

-4ریاضيات آماری و روش تحقيق

2

-5آلودگی های محيط زیست

2

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

4

واحد بناب ()144

-2رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی

4

مدیریت دولتی  -مدیریت منابع انسانی واحد امارات متحده عربی ()222
واحد قائم شهر ()107

-3آماروروش تحقيق

4

واحد قزوین ()214

-4زبان تخصصی انگليسی

4

واحد کرمان ()108

21221

مدیریت آموزش عالی

21222

مدیریت  -مدیریت رسانه ای

واحد تهران جنوب ()141

-1نظریه های پيشرفته سازمان ومدیریت درآموزش عالی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-2آماروروش تحقيق

2

واحد ساری ()208

-3تحليل رفتارسازمانی وروابط انسانی درآموزش عالی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4فلسفه مدیریت آموزش عالی

1

-5برنامه ریزی درآموزش عالی

2

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1رفتارسازمانی

2

واحد تهران جنوب ()141

-2نظریه هاومفاهيم مدیریت

2

واحد تهران مرکزی ()101

-3نظریه های ارتباطات و روزنامه نگاری

2

واحد سمنان ()128

-4اصول و مفاهيم ارتباطات اجتماعی و جمعی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5اقتصاد عمومی

1

واحد نجف آباد ()150

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد یزد ()105
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

21223

مدیریت تکنولوژی

21224

مدیریت فن آوری اطالعات

21225

مدیریت محيط زیست-اقتصاد محيط

مواد امتحانی

ضرایب

واحد امارات متحده عربی ()222

-1تئوریهای سازمان،مدیریت ورفتار

2

واحد تهران جنوب ()141

-2پيش بينی تکنولوژی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-3مدیریت نوآوری

3

واحد رودهن ()113

-4اقتصاد

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5آماروروش تحقيق

2

-6تئوری تصميم گيری وتحقيق درعمليات

2

-7انتقال تکنولوژی

3

-8زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1تئوریهای سازمان و مدیریت

2

واحد الکترونيکی ()503

-2روش تحقيق و آمار

2

واحد تهران جنوب ()141

-3روشهای کمی در مدیریت

3

واحد تهران شمال ()157

-4فناوری اطالعات

3

واحد تهران مرکزی ()101

-5زبان تخصصی انگليسی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-6هوش مصنوعی

3

واحد قزوین ()214

-7تجزیه و تحليل سيستم ها

2

واحد قم ()154
واحد همدان ()171

واحد علوم و تحقيقات ()123

زیست

21226

مدیریت محيط زیست-حقوق محيط

واحد علوم و تحقيقات ()123

21242

-2آمار و روش های تحليل سيستم ها

2

-3اقتصاد خرد

2

-4اقتصاد کالن

2

-5اقتصاد محيط زیست

3

-6ارزشگذاری منابع طبيعی و زیست محيطی

2

-1زبان تخصصی انگليسی

2

-2مدیریت و برنامه ریزی محيط زیست

2

-3حقوق بين الملل محيط زیست

3

-4حقوق داخلی محيط زیست

3

-5شناخت محيط زیست

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

3

واحد امارات متحده عربی ()222

-2زبان تخصصی انگليسی

4

واحد تهران جنوب ()141

-3روش تحقيق

4

واحد تهران شمال ()157

-4فرهنگ وهنرایران وجهان

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5جامعه شناسی فرهنگی

3

-6نظریه های فرهنگی

4

زیست

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

-1زبان تخصصی انگليسی

2
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کدرشته

رشته  -گرایش

21247

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

21250

مدیریت  -مدیریت توليد و عمليات

21253

مدیریت  -مدیریت مالی

21287

مدیریت دولتی-تصميم گيری و خط

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد ابهر ()207

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

2

واحد امارات متحده عربی ()222

-2رفتار مصرف کننده

4

واحد اهواز ()106

-3مدیریت بازاریابی

4

واحد بابل ()156

-4بازاریابی صنعتی

3

واحد تبریز ()102

-5آمار و روش تحقيق

2

واحد تهران جنوب ()141

-6بازاریابی بين المللی

3

واحد تهران شمال ()157

-7مدیریت استراتژیك

2

واحد تهران مرکزی ()101

-8تحقيقات بازاریابی

4

-9زبان تخصصی انگليسی

3

واحد رشت ()117
واحد رودهن ()113
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شاهرود ()104
واحد شهرقدس ()252
واحد عجب شير ()256
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد علی آبادکتول ()184
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
مرکز آموزش بين المللی قشم ()597
مرکزبين المللی کيش ()619
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

واحد قزوین ()214

-1تئوری های سازمان و مدیریت

3

-2رفتار سازمانی

3

-3زبان تخصصی انگليسی

4

-4آمار و روش تحقيق

3

-5اقتصاد

2

واحد الکترونيکی ()503

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

2

واحد امارات متحده عربی ()222

-2مدیریت مالی وسرمایه گذاری

4

واحد ایالم ()254

-3پژوهش عملياتی

1

واحد تهران جنوب ()141

-4اقتصاد

2

واحد تهران شمال ()157

-5آمار

2

واحد تهران مرکزی ()101

-6روش تحقيق

2

واحد رشت ()117

-7مدیریت استراتژیك

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-8زبان تخصصی انگليسی

3

واحد علی آبادکتول ()184
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
مرکزبين المللی کيش ()619
واحد مسجدسليمان ()178

مشی گذاری عمومی

واحد تهران مرکزی ()101

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

4

واحد قزوین ()214

-2رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی

3

واحد کرمان ()108

-3آماروروش تحقيق

4

-4تصميم گيری وخط مشی گذاری

4

-5زبان تخصصی انگليسی

4
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کدرشته

رشته  -گرایش

21288

مدیریت دولتی-رفتارسازمانی

21289

مدیریت دولتی-مدیریت تطبيقی و

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد چالوس ()158

-1تئوریهای سازمان ومدیریت دولتی

4

واحد قزوین ()214

-2رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی

4

واحد کرمان ()108

-3آماروروش تحقيق

4

-4زبان تخصصی انگليسی

4

-1تئوریهای سازمان ومدیریت

4

-2رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی

3

-3آماروروش تحقيق

4

-4مدیریت تطبيقی وتوسعه

4

-5زبان تخصصی انگليسی

4

واحد کرمان ()108

توسعه

21301

حسابداری

مواد امتحانی

ضرایب

واحد اروميه ()103

-1آماروروش تحقيق

2

واحد الکترونيکی ()503

-2تئوریهای حسابداری

3

واحد اهواز ()106

-3حسابرسی

3

واحد بابل ()156

-4مدیریت مالی

3

واحد بروجرد ()112

-5حسابداری مدیریت

3

واحد بناب ()144

-6زبان تخصصی انگليسی

4

واحد بندرعباس ()114
واحد تبریز ()102
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد دماوند ()250
واحد رشت ()117
واحد زاهدان ()109
واحد ساری ()208
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد سيرجان ()203
واحد شاهرود ()104
واحد شهرکرد ()133
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد علی آبادکتول ()184
واحد قائم شهر ()107
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کاشان ()116
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد مبارکه ()190
مرکزبين المللی کيش ()619
واحد نيشابور ()130
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105
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کدرشته
21410

رشته  -گرایش
تربيت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت
ورزشی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1تئوریهای سازمان و مدیریت

2

واحد آیت ا ...آملی ()260

-2اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی

2

واحد بروجرد ()112

-3مدیریت اماکن و تجهيزات رویدادهای ورزشی

2

واحد تهران جنوب ()141

-4مدیریت بازاریابی ورزشی

2

واحد تهران شمال ()157

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-6آمار و اندازه گيری و ارزشيابی مدیریت ورزشی

1

واحد ساری ()208
واحد سنندج ()110
واحد شاهرود ()104
واحد شوشتر ()204
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد کرمانشاه ()192
واحد مشهد ()111
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120

21423

فيزیولوژی ورزشی

21424

رفتار حرکتی

واحد آیت ا ...آملی ()260

-1آماروروشهای تحقيق

2

واحد بجنورد ()182

-2فيزیولوژی ورزشی

3

واحد بروجرد ()112

-3بيو شيمی و متابوليسم

2

واحد تهران جنوب ()141

-4آناتومی و فيزیولوژی انسان

2

واحد دامغان ()142

-5زبان تخصصی انگليسی

3

واحد رشت ()117
واحد ساری ()208
واحد سنندج ()110
واحد شوشتر ()204
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد کرمانشاه ()192
واحد الرستان ()155
واحد نيشابور ()130

21450

واحد تهران مرکزی ()101

-1آماروروشهای تحقيق

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2کنترل حرکتی

1

-3مبانی رشدوتکامل (رشدجسمی -رشدحرکتی)

1

فيزیولوژی ورزشی  -فيزیولوژی ورزشی واحد تهران مرکزی ()101
قلب و عروق و تنفس

21451

فيزیولوژی ورزشی  -بيوشيمی و

واحد تهران مرکزی ()101

متابوليسم ورزشی

40

-4یادگيری حرکتی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

-1آماروروشهای تحقيق

2

-2فيزیولوژی ورزشی

3

-3بيو شيمی و متابوليسم

2

-4آناتومی و فيزیولوژی انسان

2

-5زبان تخصصی انگليسی

3

-1آماروروشهای تحقيق

2

-2فيزیولوژی ورزشی

3

-3بيو شيمی و متابوليسم

2

-4آناتومی و فيزیولوژی انسان

2

-5زبان تخصصی انگليسی

3
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کدرشته

رشته  -گرایش

21501

جغرافياوبرنامه ریزی شهری

21506

جغرافيای سياسی

21518

جغرافيا و برنامه ریزی روستایی

21541

آب و هوا شناسی (اقليم شناسی)

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اردبيل ()119

-1جغرافيای شهری ( مبانی و ایران)

3

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2مکتب ها و نظریه های جغرافيای شهری

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3برنامه ریزی شهری و منطقه ای

3

واحد زاهدان ()109

-4جغرافيای جمعيت

1

-5متون تخصصی انگليسی

1

واحد سمنان ()128
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد الرستان ()155
واحد مرند ()125
واحد مشهد ()111
واحد مالیر ()196
واحد نجف آباد ()150
واحد نور ()239
واحد یاسوج ()120

واحد تهران مرکزی ()101

-1ژئوپولتيك

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2مکتب های جغرافيائی

1

واحد گرمسار ()189

-3نظریه های جغرافيای سياسی

3

واحد نجف آباد ()150

-4جغرافيای سياسی ایران

3

-5متون تخصصی انگليسی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-1مکتب ها ونظریه های جغرافيای روستایی

1

واحد رشت ()117

-2برنامه ریزی روستائی وعشایری

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3توسعه روستائی

1

واحد مشهد ()111

-4جغرافيای جمعيت

1

واحد یادگار امام خمينی (ره)

-5زبان تخصصی انگليسی

1

شهرری ()139

21554

واحد اهواز ()106

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

واحد مرند ()125

-3هيدرولوژی

2

واحد نور ()239

-4متون تخصصی انگليسی

1

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
تغييرات آب و هوایی

21555

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
آب و هواشناسی کشاورزی

21556

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
آب و هواشناسی ماهواره ای

21557

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
آب و هواشناسی شهری

41

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1
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کدرشته
21558

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
آب و هواشناسی دیرینه

21559

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
مخاطرات آب و هوایی

21560

آب و هواشناسی (اقليم شناسی) گرایش واحد نجف آباد ()150
آب و هواشناسی سينوپتيك

21602

مشاوره

21717

علم اطالعات و دانش شناسی

30112

ریاضی  -جبر

مواد امتحانی

ضرایب

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

-1اقليم شناسی عمومی وایران

3

-2ژئومورفولوژی عمومی وایران

3

-3هيدرولوژی

2

-4متون تخصصی انگليسی

1

واحد ابهر ()207

-1آماروروشهای تحقيق درمشاوره

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2نظریه های مشاوره وروان درمانی

1

واحد اهواز ()106

-3نظریه هاوروشهای مشاوره شغلی وتحصيلی

1

واحد بجنورد ()182

-4نظریه هاوروشهای مشاوره خانواده

1

واحد بروجرد ()112

-5نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی

1

واحد خمين ()262

-6متون تخصصی مشاوره به زبان انگليسی

1

واحد رودهن ()113
واحد سنندج ()110
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قم ()154
واحد کرمانشاه ()192
واحد مشهد ()111
واحد یزد ()105

واحد بابل ()156

-1روش تحقيق در کتابداری و اطالع رسانی

3

واحد تهران شمال ()157

-2مبانی و فلسفه کتابداری و اطالع رسانی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ذخيره و بازیابی اطالعات

3

واحد همدان ()171

-4فناوری اطالعات و نظام های اطالعاتی

2

-5زبان تخصصی انگليسی

3

گروه علوم پایه
واحد تهران جنوب ()141

-1جبر

واحد تهران مرکزی ()101

-2آناليز حقيقی

3

واحد شبستر ()195

-3هندسه منيفلد

2

واحد شهرکرد ()133

-4زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد مشهد ()111

42
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کدرشته

رشته  -گرایش

30113

ریاضی  -آناليز

30114

ریاضی ـ هندسه ـ توپولوژی

30120

ریاضی کاربردی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد تهران جنوب ()141

-1جبر

2

واحد تهران مرکزی ()101

-2آناليز حقيقی

6

واحد سراب ()124

-3هندسه منيفلد

2

واحد شبستر ()195

-4زبان تخصصی انگليسی

1

واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قائم شهر ()107
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد مشهد ()111

-1جبر

واحد کرج ()115

3

-2آناليز حقيقی

3

-3گروه وجبر لی

6

-4هندسه منيفلد

6

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1تحقيق درعمليات پيشرفته

6

واحد اهواز ()106

-2آناليزعددی پيشرفته

6

واحد تبریز ()102

-3آناليز حقيقی

2

واحد تهران جنوب ()141

-4جبرخطی

3

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد خرم آباد ()148
واحد رشت ()117
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد الهيجان ()202
واحد همدان ()171
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

توضیح  :موضوعات تحقیقاتی در ریاضی کاربردی شامل آنالیز عددی  ،تحقیق در عملیات و آموزش ریاضی می باشد که آموزش ریاضی تنها
در واحد علوم وتحقیقات ارائه می گردد.
30201

* فيزیك

واحد اردبيل ()119

-1مکانيك کوانتومی پيشرفته

2

واحد اهواز ()106

-2الکترودیناميك

2

واحد آیت ا ...آملی ()260

-3مکانيك آماری پيشرفته1

2

واحد تاکستان ()170

-4زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تبریز ()102

-5حالت جامدپيشرفته1

2

واحد تهران شمال ()157

-6حالت جامدپيشرفته2

2

واحد تهران مرکزی ()101

-7فيزیك ليزر

2

واحد سنندج ()110

-8فيزیك پالسما

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-9مکانيك کوانتومی نسبيتی

2

-10نظریه ميدان های کوانتومی

2

واحد کرمانشاه ()192
واحد مرودشت ()198
واحد مهاباد ()166
واحد همدان ()171

دروس انتخابی در رشته فیزیک  :انتخاب یک درس از دروس  5تا 10
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کدرشته
30208

رشته  -گرایش
* ژئوفيزیك  -الکترومغناطيس

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد تهران مرکزی ()101

-1فيلترهای دیجيتال

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان تخصصی انگليسی

1

-3بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی

2

-4تئوری انتشارامواج االستيك

2

-5زلزله شناسی 1و2

2

-6ژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی  ،اکتشافات  IPو EM

2

-7اکتشافات گرانی سنجی  -گرانی سنجی 1و2

2

-8اکتشافات مغناطيس سنجی  -ژئومغناطيس 1و2

2

دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک-الکترومغناطیس  :انتخاب سه درس از دروس  3تا 8
30209

* ژئوفيزیك  -لرزه شناسی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-1فيلترهای دیجيتال

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان تخصصی انگليسی

1

-3بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی

2

-4تئوری انتشارامواج االستيك

2

-5زلزله شناسی 1و2

2

-6ژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی  ،اکتشافات  IPو EM

2

-7اکتشافات گرانی سنجی  -گرانی سنجی 1و2

2

-8اکتشافات مغناطيس سنجی  -ژئومغناطيس 1و2

2

دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک -لرزه شناسی  :انتخاب سه درس از دروس  3تا 8
30211

* ژئوفيزیك  -زلزله شناسی

واحد تهران شمال ()157

-1فيلترهای دیجيتال

2

واحد تهران مرکزی ()101

-2زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی

2

-4تئوری انتشارامواج االستيك

2

-5زلزله شناسی 1و2

2

-6ژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی  ،اکتشافات  IPو EM

2

-7اکتشافات گرانی سنجی  -گرانی سنجی 1و2

2

-8اکتشافات مغناطيس سنجی  -ژئومغناطيس 1و2

2

دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک -زلزله شناسی  :انتخاب سه درس از دروس  3تا 8
30213

* ژئوفيزیك-گرانی سنجی

واحد تهران مرکزی ()101

-1فيلترهای دیجيتال

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان تخصصی انگليسی

1

-3بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی

2

-4تئوری انتشارامواج االستيك

2

-5زلزله شناسی 1و2

2

-6ژئو الکتریك و ژئوالکتریك اکتشافی  ،اکتشافات  IPو EM

2

-7اکتشافات گرانی سنجی  -گرانی سنجی 1و2

2

-8اکتشافات مغناطيس سنجی  -ژئومغناطيس 1و2

2

دروس انتخابی رشته ژئوفیزیک -گرانی سنجی  :انتخاب سه درس از دروس  3تا 8
30318

شيمی گرایش شيمی کاربردی

واحد اراك ()121

-1شيمی آلی پيشرفته

1

واحد تهران شمال ()157

-2شيمی معدنی پيشرفته

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3شيمی فيزیك پيشرفته

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4شيمی تجزیه پيشرفته

1

واحد گرگان ()173

-5شيمی صنعتی و اصول محاسبات

1

واحد مشهد ()111

-6واکنشگاه ها 1

1

-7کنترل دستگاهی درصنعت شيمی

1

-8زبان تخصصی انگليسی

1
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جدول شماره ( :)1نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی( )ph.dبا آزمون و بدون آزمون سال 1394

کدرشته

رشته  -گرایش

30319

شيمی گرایش شيمی تجزیه

30320

شيمی گرایش شيمی معدنی

30321

شيمی گرایش شيمی فيزیك

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1شيمی تجزیه پيشرفته

2

واحد اميدیه ()187

-2روشهای الکتروشيمی تجزیه ای

2

واحد ایالم ()254

-3روش کروماتوگرافی

2

واحد تبریز ()102

-4روشهای اسپکترومتری تجزیه ای

2

واحد تهران جنوب ()141

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد شهرضا ()197
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد کرمان ()108
واحد ماهشهر ()191
واحد مشهد ()111
واحد ورامين ()143
واحد یزد ()105

واحد اراك ()121

-1طيف سنجی معدنی

3

واحد تهران شرق ()284

-2شيمی فيزیك معدنی

3

واحد تهران شمال ()157

-3سينتيك  ،ترمودیناميك و مکانيسم واکنش های معدنی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-4شيمی معدنی پيشرفته

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد فيروزآباد ()129
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139
واحد یزد ()105

واحد اراك ()121

-1شيمی فيزیك پيشرفته

3

واحد اميدیه ()187

-2کوانتوم شيمی

3

واحد تهران جنوب ()141

-3ترمودیناميك آماری

3

واحد تهران شمال ()157

-4سينتيك شيميایی پيشرفته

3

واحد تهران مرکزی ()101

-5طيف سنجی مولکولی

3

واحد شاهرود ()104

-6الکتروشيمی پيشرفته

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-7زبان تخصصی انگليسی

1

واحد فيروزآباد ()129
واحد قائم شهر ()107
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
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کدرشته
30322

رشته  -گرایش
شيمی گرایش شيمی آلی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1شيمی فيزیك آلی

3

واحد اهواز ()106

-2سنتزموادآلی

3

واحد تبریز ()102

-3شيمی آلی پيشرفته

3

واحد تنکابن ()159

-4اسپکتروسکوپی ترکيبات آلی

3

واحد تهران جنوب ()141

-5شيمی هتروسيکلها

3

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رشت ()117
واحد علوم داروئی ()225
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزآباد ()129
واحد قائم شهر ()107
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد گرگان ()173
واحد ماهشهر ()191
واحد مشهد ()111
واحد ميانه ()218
واحد یزد ()105

30405

زمين شناسی  -زمين شناسی اقتصادی واحد تهران شمال ()157

30407

زمين شناسی  -پترولوژی

30408

زمين شناسی  -تکتونيك

30416

30417

-1کانسارهای رسوبی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2کانسارهای آذرین ودگرگونی

3

واحد محالت ()200

-3اکتشافات ژئوفيزیکی

3

-4اکتشافات ژئوشيميایی

2

-5زمين شناسی ایران

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اسالمشهر ()238

-1سنگ های آذرین

2

واحد تهران شمال ()157

-2سنگ های دگرگونی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3پترولوژی

3

واحد الهيجان ()202

-4ژئوشيمی

2

-5ماگماتيسم و دگرگونی ایران

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تهران شمال ()157

-1ژئوتکتونيك

2

واحد شاهرود ()104

-2زمين شناسی ساختمانی پيشرفته

2

واحد شيراز ()163

-3سایزموتکتونيك

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4تکتونيك ایران

2

-5زمين شناسی ایران

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

-1دیرینه شناسی

2

واحد شيراز ()163

-2ميکروفاسيس

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3چينه شناسی ایران

2

زمين شناسی-فسيل شناسی و چينه شناسی واحد تهران شمال ()157

زمين شناسی  -سنگ شناسی رسوبی و
رسوب شناسی

-4اصول چينه شناسی

2

-5پالينولوژی و دیرینه شناسی گياهی

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تبریز ()102

-1رسوب شناسی

2

واحد تهران شمال ()157

-2محيط رسوبی

2

واحد زاهدان ()109

-3سنگ شناسی رسوبی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4ژئوشيمی رسوبی

2

-5ميکروفاسيس

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد علوم و تحقيقات ()123

30512

بيوفيزیك

30519

زیست شناسی  -فيزیولوژی جانوری

30525

زیست شناسی -ژنتيك مولکولی

30528

بيوشيمی

30531

زیست شناسی دریا -بوم شناسی دریا

30532

زیست شناسی دریا  -جانوران دریا

واحد علوم و تحقيقات ()123

30535

زیست شناسی -سيستماتيك گياهی

مواد امتحانی

ضرایب

-1بيوفيزیك سلولی

1

-2بيوفيزیك مولکولی

1

-3بيوفيزیك نظری

1

-4بيوفيزیك پرتوی

1

-5زیست شناسی مولکولی پيشرفته

1

-6روشهای بيوفيزیك -نظری وعملی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران شمال ()157

-1فيزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

2

واحد دامغان ()142

-2فيزیولوژی غشاسلولی

2

واحد شيراز ()163

-3زیست شناسی تکوینی جانوری

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4جنين شناسی مقایسه ای مهره داران وبی مهرگان

1

واحد کازرون ()152

-5بيوسيستماتيك جانوری

1

-6گونه وگونه زائی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران شمال ()157

-1مهندسی ژنتيك نظریه ها

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2مهندسی ژنتيك کاربردها

2

واحد مرودشت ()198

-3ژنتيك مولکولی

3

-4ژنتيك جمعيت تکميلی

2

-5ژنتيك ایمنی

1

-6ژنتيك انسانی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران شمال ()157

-1آنزیمولوژی

1

واحد دامغان ()142

-2بيوشيمی پروتئين هاواسيدهای نوکلئيك

1

واحد سنندج ()110

-3بيوشيمی ليپيدهاوقندها

1

واحد شاهرود ()104

-4کنترل متابوليسم

1

واحد شوشتر ()204

-5زیست شناسی مولکولی پيشرفته

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-6روشهای بيوشيمی -نظری وعملی

1

واحد فالورجان ()172

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد نيشابور ()130
واحد همدان ()171

واحد تهران شمال ()157

-1بيولوژی دریا

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان تخصصی انگليسی

3

-3اکولوژی دریا

3

-4آالینده های دریایی وآبزیان

2

-1زیست شناسی آبزیان

3

-2زبان تخصصی انگليسی

3

-3اکولوژی دریا

2

-4فيزیولوژی آبزیان

2

واحد آیت ا ...آملی ()260

-1تاکسونومی جدید

2

واحد تهران شمال ()157

-2اکولوژی پوشش های گياهی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3زیست شناسی تکوینی درگياهان

1

-4یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای

1

-5متابوليسم گياهی

1
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-6جذب وانتقال

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2
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کدرشته
30536

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

زیست شناسی  -سلولی و تکوینی گياهی واحد تهران شمال ()157

30544

علوم جانوری -تکوینی

30545

زیست شناسی -فيزیولوژی گياهی

30546

زیست شناسی  -سلولی و مولکولی

30548

زیست شناسی  -ميکروبيولوژی

30604

فيزیك دریا

مواد امتحانی

ضرایب

-1تاکسونومی جدید

1

واحد ساوه ()181

-2اکولوژی پوشش های گياهی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3زیست شناسی تکوینی درگياهان

2

واحد گرمسار ()189

-4یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای

2

-5متابوليسم گياهی

1

-6جذب وانتقال

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد آیت ا ...آملی ()260

-1فيزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

1

واحد شيراز ()163

-2فيزیولوژی غشاسلولی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3زیست شناسی تکوینی جانوری

2

-4جنين شناسی مقایسه ای مهره داران وبی مهرگان

2

-5بيوسيستماتيك جانوری

1

واحد اسالمشهر ()238

-6گونه وگونه زائی

1

-7زبان تخصصی انگليسی

2

-1تاکسونومی جدید

1

واحد تنکابن ()159

-2اکولوژی پوشش های گياهی

1

واحد تهران شمال ()157

-3زیست شناسی تکوینی درگياهان

1

واحد دامغان ()142

-4یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5متابوليسم گياهی

2

واحد گرگان ()173

-6جذب وانتقال

2

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد اشکذر ()317

-1زیست شناسی سلولی پيشرفته

3

واحد بوشهر ()146

-2ساختار  DNAو همانند سازی

2

واحد تهران شمال ()157

-3رونویسی وترجمه

2

واحد رشت ()117

-4تنظيم بيان ژن

2

واحد سيرجان ()203

-5ایمنی شناسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد مرودشت ()198
واحد همدان ()171

واحد اراك ()121

-1اکولوژی ميکروارگانيسم ها

1

واحد آیت ا ...آملی ()260

-2فيزیولوژی ميکروارگانيسم ها

1

واحد تهران شمال ()157

-3ویروس شناسی پيشرفته

1

واحد جهرم ()193

-4ایمنی شناسی پيشرفته

1

واحد شهرکرد ()133

-5ژنتيك پروکاریوت ها

1

واحد شيراز ()163

-6ميکروبيولوژی خاك

1

واحد علوم داروئی ()225

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فالورجان ()172
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد الهيجان ()202

واحد تهران شمال ()157

-1فيزیك دریا

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2زبان تخصصی انگليسی

3

-3دیناميك اقيانوسها

3

-4مکانيك سياالت

2
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کدرشته

رشته  -گرایش

30702

هواشناسی

30801

آمار

40101

مهندسی برق -الکترونيك

40109

* مهندسی پزشکی  -بيومکانيك

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد علوم و تحقيقات ()123

مواد امتحانی

ضرایب

-1دیناميك جو

2

-2فيزیك جو

2

-3زبان تخصصی انگليسی

2

-4هواشناسی همدیدی

1

-5مدلسازی عددی جو و اقيانوس

1

واحد اهواز ()106

-1آناليزریاضی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2احتمال پيشرفته

2

واحد مرودشت ()198

-3استنباط آماری 1و2

2

-4زبان تخصصی انگليسی

1

گروه فنی مهندسی
واحد اراك ()121

-1مدارهای الکتریکی

3

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2ریاضيات مهندسی

3

واحد بجنورد ()182

-3زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران جنوب ()141

-4تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نيمه هادی

4

-5طراحی مدارهای مجتمع خطی

4

واحد تهران غرب ()228
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رشت ()117
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرمانشاه ()192
واحد ماهشهر ()191
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد نور ()239
واحد یزد ()105

واحد تهران جنوب ()141

-1ریاضيات مهندسی

4

واحد تهران مرکزی ()101

-2زبان تخصصی انگليسی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3مکانيك سياالت درسيستمهای بيولوژیکی

4

-4بيومکانيك عمومی

4

-5اجزاء محدود

3

-6مکانيك محيط های پيوسته

3

دروس انتخابی رشته مهندسی پزشکی-بیومکانیک  :انتخاب یک درس از دروس  5یا 6
40111

مهندسی پزشکی  -بيوالکتریك

40118

مهندسی پزشکی-بيومواد

واحد تهران جنوب ()141

-1مدارهای الکتریکی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-2زبان تخصصی انگليسی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ریاضيات مهندسی

3

واحد قزوین ()214

-4ابزاردقيق پزشکی

4

-5پردازش سيگنالهای دیجيتال

4

واحد تهران جنوب ()141

-1فلزات وکاربردآنهادرپزشکی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-2زبان تخصصی انگليسی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ریاضيات مهندسی

2

-4سراميکها وکاربردآنهادرپزشکی

3

-5پليمرها وکاربردآنهادرپزشکی

4

-6زیست سازگاری

3
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

40123

مهندسی برق ـ قدرت

40144

مهندسی برق -کنترل و سيستم

مواد امتحانی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1مدار

3

واحد اردبيل ()119

-2ریاضيات مهندسی

3

واحد اروميه ()103

-3زبان تخصصی انگليسی

2

واحد بوشهر ()146

-4بررسی  IIو ماشين

4

واحد تهران جنوب ()141

-5دیناميك سيستم و تئوری جامع

4

واحد تهران مرکزی ()101
واحد خمين ()262
واحد خمينی شهر ()188
واحد دامغان ()142
واحد دزفول ()165
واحد خرم آباد ()148
واحد زنجان ()138
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد سيرجان ()203
واحد شاهرود ()104
واحد شبستر ()195
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد علی آبادکتول ()184
واحد قزوین ()214
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد کرمانشاه ()192
واحد گرگان ()173
واحد الهيجان ()202
مرکزبين المللی کيش ()619
واحد مرودشت ()198
واحد نجف آباد ()150
واحد نيشابور ()130
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

واحد اهواز ()106

-1مدار

3

واحد تهران جنوب ()141

-2ریاضيات مهندسی

3

واحد تهران مرکزی ()101

-3زبان تخصصی انگليسی

2

واحد دماوند ()250

-4کنترل خطی

4

-5کنترل مدرن

4

واحد ساوه ()181
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد علی آبادکتول ()184
واحد قزوین ()214
واحد گناباد ()140
واحد مرودشت ()198
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کدرشته

رشته  -گرایش

40145

مهندسی برق  -مخابرات

40201

* مهندسی شيمی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1مدارهای الکتریکی

3

واحد اروميه ()103

-2ریاضيات مهندسی

3

واحد ایالم ()254

-3زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران جنوب ()141

-4الکترومغناطيس یا پردازش سيگنال دیجيتال

4

واحد تهران مرکزی ()101

-5الکترومغناطيس پيشرفته یا فرآیندهای اتفاقی

4

واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد نجف آباد ()150
واحد یادگار امام خمينی (ره)
شهرری ()139

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

4

واحد اهر ()220

-2زبان تخصصی انگليسی

3

واحد آیت ا ...آملی ()260

-3ترمودیناميك

4

واحد بروجرد ()112

-4طراحی راکتورهای شيميایی

4

واحد تهران جنوب ()141

-5انتقال حرارت

4

واحد تهران شمال ()157

-6مکانيك سياالت

4

واحد دامغان ()142

-7انتقال جرم وعمليات واحد

4

-8پدیده انتقال بيولوژیکی

4

واحد رشت ()117
واحد شاهرود ()104
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد کرمانشاه ()192
واحد ماهشهر ()191
واحد مرودشت ()198
واحد نيشابور ()130
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105
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40222

مهندسی پليمر  -مهندسی پليمر

40227

مهندسی محيط زیست

40311

واحد تهران جنوب ()141

واحد اهواز ()106

-2شيمی فيزیك پليمر ها

1

-3پدیده های انتقال(رئولوژی،انتقال حرارت و انتقال جرم(

1

-4مبانی پيشرفته مهندسی پليمر

1

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد بوشهر ()146

-2ریاضيات مهندسی

3

واحد تهران شمال ()157

-3مکانيك حرارت وسياالت

2

واحد تهران غرب ()228

-4آب و فاضالب

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5آلودگی هوا و روش های کنترل آن

2

واحد همدان ()171

-6آلودگی های محيط زیست

2

مهندسی صنایع-برنامه ریزی ومدیریت واحد تهران جنوب ()141
توليد

-1زبان تخصصی انگليسی

1

-1آمارواحتمال

1

واحد تهران شمال ()157

-2تحقيق درعمليات2

3

واحد تهران مرکزی ()101

-3اقتصادمهندسی پيشرفته

3

واحد رودهن ()113

-4طراحی سيستمهای صنعتی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5برنامه ریزی توليدوکنترل موجودیها

3

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد قزوین ()214
واحد نجف آباد ()150
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کدرشته

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

40312

مهندسی صنایع-اتوماسيون

40313

مهندسی صنایع-تحقيق درعمليات

واحد تهران جنوب ()141

ومهندسی سيستم

واحد تهران شمال ()157

40389

مهندسی عمران  -مدیریت ساخت

40392

مهندسی عمران  -مهندسی آب و سازه

مواد امتحانی

ضرایب

واحد تهران جنوب ()141

-1تحقيق در عمليات پيشرفته

1

واحد تهران شمال ()157

-2آمار و احتماالت مهندسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3سيستم های اطالعاتی

1

واحد قزوین ()214

-4زبان تخصصی انگليسی

1

واحد نجف آباد ()150

-5برنامه ریزی و مدیریت توليد

1

-1آمار

2

-2تحقيق درعمليات 2

3

واحد تهران مرکزی ()101

-3اقتصاد

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4تئوریهای مدیریت

1

واحد قزوین ()214

-5ریاضيات عمومی

2

واحد نجف آباد ()150

-6برنامه ریزی توليد و مدیریت موجودی

3

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد اراك ()121

-1اصول ومقررات پيمان

3

واحد اروميه ()103

-2برنامه ریزی و کنترل پروژه

3

واحد اهواز ()106

-3روش ساخت

3

واحد تبریز ()102

-4مدیریت ماشين آالت

3

واحد تهران جنوب ()141

-5مدیریت کارگاه و ایمنی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-6تحليل سيستمهای مهندسی

2

واحد رودهن ()113

-7زبان تخصصی انگليسی

2

واحد ساری ()208
واحد سنندج ()110
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد نجف آباد ()150
واحد نيشابور ()130
واحد یزد ()105

واحد استهبان ()145

های هيدروليکی

40397

مهندسی عمران  -مهندسی و مدیریت
منابع آب

-1زبان تخصصی انگليسی

1

-2ریاضيات

2

-3تحليل سازه ها

3

-4هيدروليك پيشرفته

4

-5طراحی سازه های هيدروليکی

4

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

1

واحد بندرعباس ()114

-2زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تهران جنوب ()141

-3هيدروليك پيشرفته

1

واحد تهران مرکزی ()101

-4هيدروليك جریان آب درمحيطهای متخلخل

1

واحد رودهن ()113

-5هيدرولوژی پيشرفته

1

واحد شوشتر ()204
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد کرمان ()108
واحد نجف آباد ()150

40426

مهندسی عمران  -مهندسی زلزله

واحد تهران جنوب ()141

-1ریاضيات

2

واحد تهران مرکزی ()101

-2زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3دیناميك سازه ها

4

واحد قزوین ()214

-4تحليل سازه ها

3

واحد نجف آباد ()150

-5مهندسی زلزله وتحليل خطرزلزله

4
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کدرشته

رشته  -گرایش

40444

مهندسی عمران -ژئوتکنيك

40471

مهندسی عمران  -سازه

40510

* مهندسی معدن

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

2

واحد استهبان ()145

-2زبان تخصصی انگليسی

1

واحد تبریز ()102

-3مکانيك خاك پيشرفته

3

واحد تهران جنوب ()141

-4دیناميك خاك

3

واحد تهران مرکزی ()101

-5مهندسی پی پيشرفته

3

واحد رودهن ()113
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد نجف آباد ()150

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

2

واحد اروميه ()103

-2زبان تخصصی انگليسی

1

واحد اهواز ()106

-3تحليل سازه ها

3

واحد تبریز ()102

-4دیناميك سازه ها

4

-5مهندسی زلزله وتحليل خطرزلزله

4

واحد تفت ()201
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران غرب ()228
واحد تهران مرکزی ()101
واحد چالوس ()158
واحد خرم آباد ()148
واحد خمينی شهر ()188
واحد رودهن ()113
واحد زنجان ()138
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد سيرجان ()203
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرمانشاه ()192
واحد الرستان ()155
واحد مراغه ()147
واحد مهاباد ()166
واحد نجف آباد ()150

واحد اهر ()220

-1ریاضيات مهندسی پيشرفته

2

واحد تهران جنوب ()141

-2زبان تخصصی انگليسی

2

واحد سيرجان ()203

-3کانه آرایی پيشرفته

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4هيدرومتالورژی پيشرفته

3

-5کنترل و مدل سازی سيستم های کانه آرایی

3
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-6مکانيك سنگ پيشرفته

3

-7طراحی حفاری های پيشرفته روباز

3

-8طراحی حفاری های پيشرفته زیرزمينی

3
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کدرشته

رشته  -گرایش

40602

مهندسی مکانيك -طراحی جامدات

40664

مهندسی مکانيك  -تبدیل انرژی

40733

مهندسی متالورژی و مواد

40803

مهندسی نساجی  -تکنولوژی نساجی

40818

مهندسی نساجی -شيمی نساجی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

3

واحد اهواز ()106

-2روش محاسبات عددی واجزامحدود

1

واحد بندرانزلی ()286

-3دروس طراحی

1

واحد تاکستان ()170

-4مقاومت مصالح و االستيسيته

2

واحد تهران جنوب ()141

-5زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تهران غرب ()228

-6مکانيك محيطهای پيوسته

2

واحد تهران مرکزی ()101

-7دیناميك وارتعاشات

2

واحد دماوند ()250
واحد شاهرود ()104
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد نجف آباد ()150

واحد اراك ()121

-1ریاضيات پيشرفته

2

واحد تاکستان ()170

-2روش محاسبات عددی ومکانيك سياالت محاسباتی CFD

1

واحد تبریز ()102

-3ترمودیناميك پيشرفته

3

واحد تهران جنوب ()141

-4انتقال حرارت پيشرفته

3

واحد تهران غرب ()228

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران مرکزی ()101

-6مکانيك محيط پيوسته

1

واحد دزفول ()165

-7دیناميك سياالت پيشرفته

3

واحد ساری ()208
واحد سمنان ()128
واحد شاهرود ()104
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرمان ()108
واحد مشهد ()111
واحد نور ()239
واحد یزد ()105

واحد تهران جنوب ()141

-1ریاضيات مهندسی پيشرفته

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2ترمودیناميك پيشرفته

1

واحد نجف آباد ()150

-3خواص فيزیکی مواد

1

-4خواص مکانيکی مواد

1

-5روش نوین مطالعه مواد

1

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1ریاضيات عالی

2

واحد یزد ()105

-2آمار

1

-3تئوری ساختمان پارچه

2

-4مکانيك ساختمانی نخ

2

-5فيزیك الياف پيشرفته

1

-6دیناميك نخ

2

-7کامپيوتر

1

-8زبان تخصصی انگليسی

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1ریاضيات عالی

2

واحد قائم شهر ()107

-2آمار

1

واحد یزد ()105

-3تکنولوژی توليدالياف پيشرفته

2

-4فيزیك الياف پيشرفته

2

-5شيمی فيزیك جذب رنگ

2
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-6کامپيوتر

1

-7زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته
41015

رشته  -گرایش

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

مهندسی کامپيوتر-سيستم های نرم

واحد اراك ()121

-1پایگاه داده ها(پایگاه داده ها وپایگاه داده های)2

3

افزاری

واحد اروميه ()103

-2سيستم عامل(سيستم عامل وسيستم عامل)2

2

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-3مهندسی نرم افزار(مهندسی نرم افزار ومهندسی نرم افزار)2

3

واحد بابل ()156

-4طراحی الگوریتم (طراحی الگوریتم والگوریتمهای موازی)

2

واحد بروجرد ()112

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رشت ()117
واحد ساری ()208
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فردوس ()162
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کرج ()115
واحد کرمان ()108
واحد ميبد ()179
واحد نجف آباد ()150
واحد نيشابور ()130
واحد یاسوج ()120
واحد یزد ()105

41020

مهندسی کامپيوتر -معماری کامپيوتر

41021

مهندسی کامپيوتر-هوش مصنوعی

41106

مهندسی هوافضا

-1شبکه های کامپيوتری (شبکه های کامپيوتری وشبکه های

1

واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157

کامپيوتری پيشرفته)

واحد تهران مرکزی ()101

-2معماری کامپيوتر(معماری کامپيوترومعماری کامپيوترپيشرفته)

1

واحد دزفول ()165

 ( VLSI-3پيشرفته VLSIو)VLSI

1

واحد سمنان ()128

-4آزمون پذیری وتحمل پذیری خطا

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد قم ()154
واحد کرمان ()108
واحد نجف آباد ()150

واحد تهران جنوب ()141

-1هوش مصنوعی وهوش مصنوعی پيشرفته

5

واحد تهران شمال ()157

-2سيستم های هوشمند(شبکه های عصبی-فازی وپردازش

5

واحد تهران مرکزی ()101

تکاملی)

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ریاضيات مهندسی

4

-4زبان تخصصی انگليسی

واحد علوم و تحقيقات ()123

55

-1ریاضيات پيشرفته

2

-2زبان تخصصی انگليسی

2

-3آئرودیناميك مادون صوت

1

-4دیناميك سياالت عددی 1

1

-5اصول جلوبرندگی پيشرفته

1

-6تحليل سازه پيشرفته

1

-7روش اجزای محدود

1

-8مکانيك پرواز و کنترل پيشرفته

1
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کدرشته
41201

رشته  -گرایش
* مهندسی هسته ای  -مهندسی انرژی

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد علوم و تحقيقات ()123

هسته ای

مواد امتحانی

ضرایب

-1ریاضی

2

-2تئوری راکتورهای هسته ای

3

-3زبان تخصصی انگليسی

1

-4انتقال حرارت هسته ای

3

-5تکنولوژی نيروگاه های هسته ای

3

-6دیناميك راکتور

3

-7چرخه سوخت هسته ای

3

دروس انتخابی رشته مهندسی هسته ای-مهندسی انرژی هسته ای :انتخاب دو درس از دروس  4تا 7
41203

* مهندسی هسته ای  -مهندسی

واحد علوم و تحقيقات ()123

پرتوپزشکی

-1ریاضی

2

-2فيزیك بهداشت

3

-3زبان تخصصی انگليسی

1

-4حفاظ سازی

3

-5آشکارسازی ودوزیمتری

3

-6دستگاه های پرتوپزشکی

3

دروس انتخابی رشته مهندسی هسته ای-مهندسی پرتوپزشکی  :انتخاب دو درس از دروس  4تا 6
41306

مهندسی سيستمهای انرژی

50112

مهندسی کشاورزی  -علوم طيور

50205

اقتصاد کشاورزی

50206

ترویج و آموزش کشاورزی

واحد تهران جنوب ()141

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تهران شمال ()157

-2تحليل سيستم های انرژی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ریاضيات مهندسی و محاسبات عددی

2

-4ترمودیناميك و انتقال حرارت

2

-5کنترل بهينه سيستم های اقتصادی

2

-6سوخت واحتراق پيشرفته

2

-7تکنولوژی پينچ وتحليل جریان اگزرژی

2

-8برنامه ریزی ریاضی پيشرفته

2

گروه کشاورزی و منابع طبيعی
واحد قائم شهر ()107

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1زبان تخصصی انگليسی

3

-2بيوشيمی

2

-3آمار و طرح آزمایشها

2

-4تغذیه طيور

3

-5فيزیولوژی طيور

2

-1اقتصادخرد

2

-2اقتصادکالن

2

-3اقتصادسنجی

3

-4مدیریت کشاورزی

3

-5سياست و توسعه کشاورزی

3

-6اقتصادریاضی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد ایالم ()254

-1ترویج کشاورزی

3

واحد بيرجند ()131

-2آموزش کشاورزی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3آموزشهای مستمر

1

-4جامعه شناسی توسعه

1

-5آماراجتماعی

2

-6مدیریت برنامه های ترویجی وآموزشی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3
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کدرشته

رشته  -گرایش

50207

اصالح نباتات

50208

زراعت

50209

حشره شناسی کشاورزی

50214

توسعه کشاورزی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اراك ()121

-1ژنتيك کمی

3

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2اصالح نباتات تکميلی

3

واحد اهواز ()106

-3ژنتيك عمومی وتکميلی

2

واحد ایالم ()254

-4آماروبيومتری

2

واحد تبریز ()102

-5طرح آزمایشات

2

واحد زاهدان ()109

-6اصول اصالح نباتات

2

واحد سنندج ()110

-7سيتوژنتيك

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-8زبان تخصصی انگليسی

3

واحد فردوس ()162
واحد ميانه ()218
واحد یزد ()105

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1فيزیولوژی گياهان زراعی

3

واحد اهواز ()106

-2اکولوژی گياهان زراعی

3

واحد ایالم ()254

-3طرح آزمایشهای کشاورزی

2

واحد آیت ا ...آملی ()260

-4گياهان علوفه ای وصنعتی

2

واحد بيرجند ()131

-5تکنولوژی بذر

2

واحد تاکستان ()170

-6غالت ودیمکاری

2

واحد تبریز ()102

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تهران شمال ()157
واحد چالوس ()158
واحد خرم آباد ()148
واحد دامغان ()142
واحد زاهدان ()109
واحد سنندج ()110
واحد شهرقدس ()252
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد فيروزآباد ()129
واحد کرج ()115
واحد گرگان ()173
واحد مهاباد ()166
واحد ميانه ()218
واحد ورامين ()143

50217

واحد اراك ()121

-1سيستماتيك حشرات وسایرجانوران

4

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2مورفولوژی حشرات

3

واحد جهرم ()193

-3فيزیولوژی حشرات

3

واحد شيراز ()163

-4اکولوژی حشرات

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5رفتارشناسی حشرات

3

-6روشهای مبارزه ومدیریت کنترل آفات

3

-7زبان تخصصی انگليسی

3

-1توسعه کشاورزی

3

-2توسعه اقتصادی

2

-3ترویج وتوسعه روستایی

2

-4آماراجتماعی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

خاکشناسی-شيمی و حاصلخيزی خاك واحد اصفهان(خوراسگان) ()175
واحد اهواز ()106

57

-5ارزشيابی پروژه

1

-6مبانی سياست گذاری توسعه کشاورزی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

2

-1شيمی خاك

2

-2کانی های رس

1

-3حاصلخيزی خاك

2

-4رابطه آب وخاك وگياه

2

-5زبان تخصصی انگليسی

1
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کدرشته
50218

رشته  -گرایش
خاکشناسی-پيدایش ،رده بندی و
ارزیابی خاك

50219

50220

خاکشناسی-فيزیك و حفاظت خاك

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1پيدایش ورده بندی خاك

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2کانيهای رس

1

-3ارزیابی تناسب اراضی

2

-4ژئومورفولوژی

1

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1ریاضيات

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2فرسایش وحفاظت خاك

2

-3فيزیك خاك

2

-4رابطه آب وخاك وگياه

2

-5زبان تخصصی انگليسی

1

-1فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان

2

واحد اهواز ()106

-2موادتنظيم کننده رشدگياهی

2

واحد شيروان ()169

-3ریزازدیادی

2

واحد بيرجند ()131

-4گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی

2

واحد شهرکرد ()133

-5کشت وپرورش گياهان دارویی،ادویه ای ونوشابه ای

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-6اصالح گياهان دارویی،ادویه ای ونوشابه ای

3

-7زبان تخصصی انگليسی

3

علوم باغبانی-گياهان دارویی  ،ادویه ای واحد اراك ()121
و نوشابه ای

مواد امتحانی

ضرایب

واحد ميانه ()218
واحد یاسوج ()120

50221

علوم باغبانی  -ميوه کاری

واحد علوم و تحقيقات ()123

50222

علوم باغبانی -سبزی کاری

واحد علوم و تحقيقات ()123

50223

علوم باغبانی  -گياهان زینتی

50227

سازه های آبی

-1فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان

2

-2موادتنظيم کننده رشدگياهی

2

-3ریزازدیادی

2

-4گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی

2

-5ميوه کاری

3

-6اصالح درختان ميوه

3

-7زبان تخصصی انگليسی

3

-1فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان

2

-2موادتنظيم کننده رشدگياهی

2

-3ریزازدیادی

2

-4گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی

2

-5سبزی کاری

3

-6اصالح سبزی ها

3

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اراك ()121

-1فيزیولوژی گياهی و تکثير گياهان

2

واحد رشت ()117

-2موادتنظيم کننده رشدگياهی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3ریزازدیادی

2

-4گياه شناسی و تغذیه گياهان در باغبانی

2

-5گلکاری

3

-6اصالح گياهان زینتی

3

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اهواز ()106

-1ریاضيات

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2هيدروليك

2
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-3مکانيك خاك

2

-4طراحی سيستمهای آبياری

3

-5ساختمانهای توزیع وانتقال آب

3

-6زبان تخصصی انگليسی

2
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کدرشته
50228

رشته  -گرایش
خاکشناسی -بيولوژی و بيوتکنولوژی

نام و کد واحدهای دانشگاهی
واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

خاك

مواد امتحانی

ضرایب

-1شيمی خاك

2

-2کانی های رس

1

-3حاصلخيزی خاك

2

-4رابطه آب و خاك وگياه

2

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد چالوس ()158

-1جنگلداری واندازه گيری جنگل

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2جنگل شناسی

3

واحد الهيجان ()202

-3اکولوژی جنگل

3

-4علوم ومهندسی جنگل

2

50231

علوم جنگل

50234

علوم و صنایع چوب

واحد علوم و تحقيقات ()123

50235

علوم و صنایع غذایی

50236

علوم و مهندسی آبخيزداری

-5حمایت وبهداشت جنگل

3

-6اقتصاد،مدیریت وسياست جنگل

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3

-1حفاظت واصالح چوب

1

-2کاغذ سازی

1

-3فرآیندهای صنایع چوب

1

-4اقتصادتوليدچوب

1

-5وسایل وروشهای اندازه گيری درصنایع چوب

1

-6مدیریت وحسابداری صنایع چوب

1

-7شناخت چوبهای تجارتی جهان

1

-8زبان تخصصی انگليسی

1.50

واحد آیت ا ...آملی ()260

-1اصول مهندسی صنایع غذایی

1

واحد تبریز ()102

-2اصول نگهداری موادغذایی و صنایع کنسرو

1

واحد تهران شمال ()157

-3شيمی موادغذایی

1

واحد دامغان ()142

-4ميکروبيولوژی مواد غذایی  ،ميکروبيولوژی صنعتی و بيو

1

واحد ساری ()208

تکنولوژی در صنایع غذایی

واحد سبزوار ()127

-5زبان تخصصی انگليسی

1

واحد سنندج ()110

-6تکنولوژی صنایع غذایی-روغن و گوشت

1

واحد شاهرود ()104

-7تکنولوژی صنایع غذایی-قند و غالت

1

واحد علوم و تحقيقات ()123

-8تکنولوژی صنایع غذایی-شير

1

واحد قوچان ()206
واحد کرمانشاه ()192
واحد مسجدسليمان ()178
واحد ممقان ()297
واحد نور ()239
واحد نيشابور ()130
واحد ورامين ()143
واحد یاسوج ()120

واحد علوم و تحقيقات ()123
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-1حفاظت خاك

1

-2مدیریت حوزه های آبخيز

1

-3هيدرولوژی

1

-4ژئومورفولوژی

1

-5کنترل سيالب ومدیریت منابع آب

3

-6برف وبهمن

3

-7سازند های دوران چهارم

2

-8زبان تخصصی انگليسی

3
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کدرشته
50253

رشته  -گرایش

نام و کد واحدهای دانشگاهی

اقتصاد کشاورزی  -اقتصاد منابع طبيعی واحد مرودشت ()198

50304

آبياری و زه کشی

50310

مکانيك ماشينهای کشاورزی

50313

مکانيزاسيون کشاورزی

50330

تکثير و پرورش آبزیان

50334

مهندسی منابع آب

50335

تغذیه دام

مواد امتحانی

ضرایب

-1اقتصادخرد

2

-2اقتصادکالن

2

-3اقتصادسنجی

3

-4مدیریت کشاورزی

3

-5سياست و توسعه کشاورزی

3

-6اقتصادریاضی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اراك ()121

-1ریاضيات

2

واحد اهواز ()106

-2هيدروليك وهيدرولوژی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3سيستمهای آبياری

3

واحد فردوس ()162

-4مهندسی زه کشی

3

-5رابطه آب وخاك وگياه

3

-6زبان تخصصی انگليسی

1

واحد اراك ()121

-1طراحی ماشينهای کشاورزی

3

واحد بناب ()144

-2روشها و ابزار اندازه گيری

2

واحد تاکستان ()170

-3آزمون وارزیابی ماشينهای کشاورزی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-4ریاضيات

2

-5مقاومت مصالح

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تاکستان ()170

-1آزمون وارزیابی ماشينهای کشاورزی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2روشها و تجهيزات اندازه گيری

2

-3تحليل سيستمهای مکانيزه کشاورزی

2

-4مدیریت مصرف انرژی درکشاورزی

2

-5ضایعات وبازیافت موادکشاورزی

2

-6انتخاب وکاربردماشينهای کشاورزی

2

-7انتقال موادکشاورزی

2

-8زبان تخصصی انگليسی

3

-1تکثيروپرورش آبزیان(کلی وعمومی)

3

واحد بابل ()156

-2مدیریت بهداشتی مزارع پرورشی

3

واحد بندرعباس ()114

-3فيزیولوژی آبزیان

3

واحد آزادشهر ()186

واحد تنکابن ()159

-4هيدروشيمی

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد اهواز ()106

-1ریاضيات

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2هيدروليك ومنابع آب

2

-3هيدرولوژی وهواشناسی

3

-4آمارواحتماالت

3

-5زمين شناسی

2

-6زبان تخصصی انگليسی

2

واحد اراك ()121

-1بيوشيمی

2

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-2تغذیه نشخوارکنندگان

3

واحد شبستر ()195

-3فيزیولوژی

2

واحد شهرکرد ()133

-4تغذیه طيور

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5آماروطرح آزمایشها

2

-6زبان تخصصی انگليسی

3

واحد مراغه ()147
واحد ورامين ()143
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کدرشته
50336

50409

رشته  -گرایش
اصالح نژاد دام

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد علوم و تحقيقات ()123

-1بيوشيمی

2

واحد ورامين ()143

-2ژنتيك جمعيت وکمی

3

علوم و صنایع غذایی  -تکنولوژی مواد واحد سبزوار ()127
غذایی

-3فيزیولوژی

2

-4اصالح نژاددام

3

-5روشهای پيشرفته آماری

3

-6زبان تخصصی انگليسی

3

-1اصول مهندسی صنایع غذایی

2

-2اصول ونگهداری موادغذایی و صنایع کنسرو

3

-3شيمی موادغذایی

3

-4ميکروبيولوژی موادغذایی،ميکروبيولوژی صنعتی

3

وبيوتکنولوژی درصنایع غذایی

50517

علوم مرتع

50587

محيط زیست  -آلودگی محيط زیست

50588

محيط زیست  -تنوع زیستی

50589

محيط زیست  -آمایش محيط زیست

50607

بيماری شناسی گياهی

-5زبان تخصصی انگليسی

3

-6تکنولوژی صنایع غذایی-روغن و گوشت

2

-7تکنولوژی صنایع غذایی-قند و غالت

2

-8تکنولوژی صنایع غذایی-شير

2

واحد اراك ()121

-1تجزیه وتحليل روشهای اندازه گيری وارزیابی مراتع(مرتع

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

داری )

واحد نور ()239

-2تجزیه وتحليل اکوسيستم های مرتعی

4

-3جامعه شناسی گياهی

2

-4احياء مناطق خشك و نيمه خشك

2

-5اصالح مراتع و شناسایی گياهان مرتعی

3

-6مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه های آبخيز

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3

واحد اهواز ()106

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد تنکابن ()159

-2آلودگی های محيط زیست

2

واحد تهران شمال ()157

-3ارزیابی محيط زیست

2

واحد دماوند ()250

-4شناخت محيط زیست

2

واحد علوم و تحقيقات ()123

-5آلودگی های صنعتی

2

واحد کرمانشاه ()192
واحد همدان ()171
واحد یزد ()105

واحد اراك ()121

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2آلودگی های محيط زیست

2

-3اکولوژی منابع طبيعی و حيات وحش

2

-4شناخت محيط زیست

2

-5مدیریت پارکها و حياط وحش

2

واحد تهران شمال ()157

-1زبان تخصصی انگليسی

3

واحد علوم و تحقيقات ()123

-2آلودگی های محيط زیست

2

-3آمایش سرزمين

2

-4شناخت محيط زیست

2

-5ارزیابی محيط زیست

2

واحد اراك ()121

-1بيماریهای قارچی گياهان

4

واحد تبریز ()102

-2بيماریهای پروکاریوتی گياهان

4

واحد علوم و تحقيقات ()123

-3بيماریهای ویروسی گياهان

4

واحد گرگان ()173

-4بيماریهای نماتدی گياهان

4

واحد ورامين ()143

-5اصول وروشهای مبارزه با بيماریهای گياهی

4

-6روشهای آماری درکشاورزی

2

-7زبان تخصصی انگليسی

3

61

جدول شماره ( :)1نام و کد رشته ها ،واحدهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی( )ph.dبا آزمون و بدون آزمون سال 1394

کدرشته

رشته  -گرایش

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

گروه هنر
60146

فلسفه هنر

60206

معماری

واحد اردبيل ()119

-1فلسفه غرب

2

واحد تهران شمال ()157

-2فلسفه اسالمی

1

واحد تهران مرکزی ()101

-3تاریخ ومبانی هنر

4

-4زبان تخصصی انگليسی

4

واحد سنندج ()110
واحد شاهرود ()104
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد همدان ()171

واحد اراك ()121

-1شناخت معماری ایران(آراءومصادیق)

1

واحد اردبيل ()119

-2شناخت وتحليل معماری معاصر(ایران وجهان)

1

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-3مبانی نظری معماری

1

واحد امارات متحده عربی ()222

-4زبان تخصصی انگليسی

2

-5طراحی معماری کوتاه مدت

3

واحد اهواز ()106
واحد بروجرد ()112
واحد بوشهر ()146
واحد تبریز ()102
واحد تهران جنوب ()141
واحد تهران شمال ()157
واحد تهران غرب ()228
واحد تهران مرکزی ()101
واحد رشت ()117
واحد زاهدان ()109
واحد ساری ()208
واحد ساوه ()181
واحد سمنان ()128
واحد سنندج ()110
واحد شهرکرد ()133
واحد شيراز ()163
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرج ()115
واحد کرمانشاه ()192
مرکزبين المللی کيش ()619
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد همدان ()171
واحد یاسوج ()120
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کدرشته
60214

رشته  -گرایش
شهرسازی

مواد امتحانی

نام و کد واحدهای دانشگاهی

ضرایب

واحد اصفهان(خوراسگان) ()175

-1معلومات اختصاصی شهرسازی

1

واحد امارات متحده عربی ()222

-2مبانی نظری وروشهای شهرسازی

1

واحد اهواز ()106

-3تاریخ شهرسازی

1

واحد بروجرد ()112

-4مطالعات ویژه شهری

1

واحد تبریز ()102

-5زبان تخصصی انگليسی

2

واحد تهران جنوب ()141

-6تهيه اسکيس برای یك طرح موضعی یا موضوعی شهرسازی

2

واحد تهران شمال ()157
واحد تهران غرب ()228
واحد تهران مرکزی ()101
واحد شهرقدس ()252
واحد علوم و تحقيقات ()123
واحد قزوین ()214
واحد کرمان ()108
واحد کرمانشاه ()192
واحد مشهد ()111
واحد نجف آباد ()150
واحد یاسوج ()120
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جدول شماره (:)2کد و نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دوره دکتری تخصصی( )ph.dبا آزمون و بدون آزمون سال 1394
701

پژوهشگاه موادوانرژي

753

دانشگاه خليج فارس -بوشهر

805

دانشگاه علوم پزشكي گيالن

702

پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي

754

دانشگاه رازي كرمانشاه

806

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

703

پژوهشگاه پليمرايران

755

دانشگاه زنجان

807

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

704

پژوهشگاه علوم وتكنولوژي دفاعي

756

دانشگاه سمنان

808

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

705

پژوهشگاه علوم زمين وابسته به سازمان زمين شناسي كشور

757

دانشگاه سيستان وبلوجستان

809

دانشگاه علوم پزشكي همدان

706

پژوهشگاه فرهنگ وهنراسالمي سازمان تبليغات اسالمي

758

دانشگاه شاهد

810

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

707

پژوهشگاه ساختمان ومسكن

759

دانشگاه شاهرود

811

دانشگاه علوم پزشكي يزد

708

حوزه علميه قم

760

دانشگاه شهركرد

812

دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

709

دانشكده صنعت اب وبرق -شهيدعباسپور

761

دانشگاه شهيدباهنركرمان

813

دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري

710

دانشكده حفاظت وبهداشت كار

762

دانشگاه شهيدبهشتي

814

دانشگاه علوم وفنون فارابي

711

دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه

763

دانشگاه چمران اهواز

815

دانشگاه علوم وفنون مازندران

712

دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران

764

دانشگاه شيراز

816

دانشگاه فردوسي مشهد

713

دانشكده علوم پزشكي جهرم

765

دانشگاه صنعت نفت

817

دانشگاه قم

714

دانشكده علوم پزشكي فسا

766

دانشگاه صنعتي اصفهان

818

دانشگاه كاشان

715

دانشكده علوم پزشكي گناباد

767

دانشگاه صنعتي اميركبير

819

دانشگاه كردستان

716

دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري -دادگستري

768

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

820

دانشگاه گيالن

717

دانشكده تكنولوژي هواپيمائي كشوري

769

دانشگاه صنعتي سهندتبريز

821

دانشگاه لرستان

718

دانشكده علوم پايه دامغان

770

دانشگاه صنعتي شريف

822

دانشگاه مازندران

719

دانشكده اموراقتصادي  -وزارت اموراقتصادي ودارايي

771

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

823

دانشگاه محقق اردبيلي

720

دانشكده اطالعات

772

دانشگاه عالمه طباطبائي

824

دانشگاه ولي عصر-عج -رفسنجان

721

دانشكده علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران

773

دانشگاه علم وصنعت ايران

825

دانشگاه هرمزگان

722

دانشكده علمي  -كاربردي پست ومخابرات

774

دانشگاه علوم اسالمي رضوي -مشهد

826

دانشگاه هنر

723

دانشكده پرستاري بانك ملي

775

دانشگاه علوم انساني  -دارالعلم -مفيد-ره -قم

827

دانشگاه يزد

724

دانشكده پرستاري نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران

776

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

828

سازمان مديريت صنعتي

725

دانشكده پرستاري نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران

777

دانشگاه علوم پزشكي اراك

829

مجتمع دانشگاهي علوم دريايي -نوشهر

726

دانشكده تربيت معلم قران مجيد

778

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

830

مجتمع اموزشي عالي قم

727

دانشكده وستادارتش جمهوري اسالمي ايران

779

دانشگاه علوم پزشكي اورميه

831

مجتمع اموزشي عالي ياسوج

728

دانشكده پزشكي فاطميه قم

780

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

832

مركزاموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه پاسداران

729

دانشكده فرماندهي وستادسپاه پاسداران انقالب اسالمي

781

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

833

مركزاموزش عالي بانكداري -بانك مركزي

730

دانشكده اصول الدين

782

دانشگاه علوم پزشكي ايران

834

مركزاموزش عالي كتابداري

731

دانشكده علوم پزشكي سبزوار

783

دانشگاه علوم پزشكي ايالم

835

مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه -زنجان

732

دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي ميرزاكوچك خان

784

دانشگاه علوم پزشكي بابل

836

مدرسه عالي شهيدمطهري

733

دانشگاه اراك

785

دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

837

موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي حسابداري ومديريت آذربايجان

734

دانشگاه اروميه

786

دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل -عج

838

موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي كيش

735

دانشگاه اصفهان

787

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

839

موسسه مطالعات بين المللي پژوهشكده انرژي وزارت نفت

736

دانشگاه الزهرا-س

788

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

840

مركزاموزش عالي غيرانتفاعي خاتم

737

دانشگاه افسري امام علي -ع -نزاجا

789

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

841

مركزاموزش عالي غيرانتفاعي خيام -مشهد

738

دانشگاه امام حسين -ع

790

دانشگاه علوم پزشكي تهران

842

مركزاموزشي عالي ميراث فرهنگي

739

دانشگاه امام صادق -ع

791

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

843

موسسه عالي پژوهش دربرنامه ريزي وتوسعه سازمان برنامه وبودجه

740

دانشگاه ايالم

792

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

844

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله

741

دانشگاه باقرالعلوم -ع -قم

793

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

845

مركزاموزش مديريت دولتي

742

دانشگاه بوعلي سينا-همدان

794

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

846

مركزپژوهشهاي شيمي ومهندسي شيمي ايران

743

دانشگاه بيرجند

795

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

847

موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني -ره

744

دانشگاه بين المللي امام خميني -ره

796

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

848

موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي سوره

745

دانشگاه پيام نور

797

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

849

مركزاموزش عالي رجا-قزوين

746

دانشگاه تبريز

798

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

850

پژوهشكده امام خميني -ره -وانقالب اسالمي

747

دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجائي

799

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

851

مدارك سيستم فراگيردانشگاه پيام نور

748

دانشگاه تربيت مدرس

800

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

852

مركزآموزشهاي عالي بين المللي علوم وتحقيقات

749

دانشگاه تربيت معلم -تبريز

801

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

853

موسسه اموزش عالي سجاد

750

دانشگاه تربيت معلم -تهران

802

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

854

دارندگان مدارك دانشگاههاي خارج ازكشور

751

دانشگاه تربيت معلم -سبزوار

803

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

855

سايردانشگاههاومؤسسات آموزش عالي

752

دانشگاه تهران

804

دانشگاه علوم پزشكي گرگان

856

پژوهشگاه مهندسي بحران هاي طبيعي شاخص پژوه

64

جدول شماره (:)3کد و نام محل های دانشگاه آزاد اسالمی که در آنها دوره کارشناسی ارشد دایر است
151

واحد آبادان

284

واحد تهران شرق

627

پرديس علوم و تحقيقات اردبيل

115

واحد كرج

216

واحد آباده

157

واحد تهران شمال

568

واحد علوم و تحقيقات اصفهان

108

واحد كرمان

186

واحد آزادشهر

228

واحد تهران غرب

638

پرديس علوم و تحقيقات البرز

192

واحد كرمانشاه

164

واحد آستارا

101

واحد تهران مركزي

639

پرديس علوم و تحقيقات ايالم

149

واحد گچساران

199

واحد آشتيان

340

واحد جاسب

614

پرديس علوم و تحقيقات بروجرد

173

واحد گرگان

259

واحد ابركوه

174

واحد جزيره خارك

632

پرديس علوم و تحقيقات بوشهر

189

واحد گرمسار

207

واحد ابهر

471

واحد جلفا

685

پرديس علوم و تحقيقات چهارمحال و بختياري

391

واحد گرمي

121

واحد اراك

193

واحد جهرم

658

پرديس علوم و تحقيقات خراسان جنوبي

140

واحد گناباد

119

واحد اردبيل

122

واحد جيرفت

617

پرديس علوم و تحقيقات خراسان رضوي

274

واحد گنبدكاووس

177

واحد اردستان

158

واحد چالوس

657

پرديس علوم و تحقيقات خراسان شمالي

155

واحد الرستان

283

واحد اردكان

148

واحد خرم آباد

652

پرديس علوم و تحقيقات خمين

243

واحد المرد

160

واحد ارسنجان

213

واحد خلخال

232

واحد علوم و تحقيقات خوزستان

202

واحد الهيجان

103

واحد اروميه

262

واحد خمين

688

پرديس علوم و تحقيقات دامغان

231

واحد لبنان
واحد ماكو

145

واحد استهبان

188

واحد خميني شهر

625

پرديس علوم و تحقيقات دماوند

241

238

واحد اسالمشهر

137

واحد خوي

626

پرديس علوم و تحقيقات زنجان

191

واحد ماهشهر

317

واحد اشكذر

168

واحد داراب

623

پرديس علوم و تحقيقات ساوه

190

واحد مباركه

175

واحد اصفهان(خوراسگان)

142

واحد دامغان

622

پرديس علوم و تحقيقات سمنان

200

واحد محالت

621

واحد افغانستان

165

واحد دزفول

637

واحد علوم و تحقيقات سيرجان

147

واحد مراغه

161

واحد اقليد

250

واحد دماوند

630

پرديس علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان

125

واحد مرند

245

واحد اليگودرز

248

واحد دورود

660

پرديس علوم و تحقيقات شاهرود

198

واحد مرودشت

503

واحد الكترونيكي

183

واحد دهاقان

682

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس

470

مركز تسوج

222

واحد امارات متحده عربي

117

واحد رشت

415

واحد علوم و تحقيقات فارس

534

مركز قادرآباد

187

واحد اميديه

194

واحد رفسنجان

628

پرديس علوم و تحقيقات قزوين

597

مركز آموزش بين المللي قشم
مركزبين الملل خليج فارس

273

واحد انار

113

واحد رودهن

659

پرديس علوم و تحقيقات قم

567

220

واحد اهر

109

واحد زاهدان

615

پرديس علوم و تحقيقات كردستان

602

مركز بين المللي آموزش الكترونيكي قشم

106

واحد اهواز

211

واحد زرند

237

واحد علوم و تحقيقات كرمان

648

مركزبين المللي بندر انزلي

153

واحد ايذه

138

واحد زنجان

594

واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه

619

مركزبين المللي كيش

254

واحد ايالم

208

واحد ساري

649

پرديس علوم و تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد

111

واحد مشهد

156

واحد بابل

181

واحد ساوه

679

پرديس علوم و تحقيقات گلستان

196

واحد مالير

221

واحد بافت

127

واحد سبزوار

613

پرديس علوم و تحقيقات گيالن

300

واحد ملكان

223

واحد بافق

251

واحد سپيدان

651

پرديس علوم و تحقيقات لرستان

297

واحد ممقان

182

واحد بجنورد

124

واحد سراب

629

پرديس علوم و تحقيقات مازندران

166

واحد مهاباد

226

واحد بردسير

128

واحد سمنان

596

پرديس علوم و تحقيقات مركزي

479

واحد مهدي شهر

112

واحد بروجرد

110

واحد سنندج

618

پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان

316

واحد مهريز

240

واحد بم

279

واحد سوادكوه

593

پرديس علوم و تحقيقات همدان

218

واحد ميانه

144

واحد بناب

203

واحد سيرجان

624

پرديس علوم و تحقيقات يزد

179

واحد ميبد

114

واحد بندرعباس

104

واحد شاهرود

184

واحد علي آبادكتول

205

واحد ميمه

299

واحد بوئين زهرا

195

واحد شبستر

244

واحد فراهان

176

واحد نائين

146

واحد بوشهر

204

واحد شوشتر

162

واحد فردوس

150

واحد نجف آباد

215

واحد بهبهان

197

واحد شهرضا

134

واحد فسا

185

واحد نراق

131

واحد بيرجند

252

واحد شهرقدس

172

واحد فالورجان

289

واحد نطنز

298

واحد پرند

133

واحد شهركرد

129

واحد فيروزآباد

311

واحد نكا

136

واحد پزشكي تهران

219

واحد شهرمجلسي

135

واحد فيروزكوه

239

واحد نور

170

واحد تاكستان

163

واحد شيراز

107

واحد قائم شهر

130

واحد نيشابور

314

واحد تالش

169

واحد شيروان

261

واحد قاينات

143

واحد ورامين

102

واحد تبريز

229

واحد طبس

214

واحد قزوين

388

واحد هريس

118

واحد تربت جام

256

واحد عجب شير

217

واحد قشم

171

واحد همدان

132

واحد تربت حيدريه

225

واحد علوم داروئي

154

واحد قم

400

واحد هيدج

201

واحد تفت

123

واحد علوم و تحقيقات

206

واحد قوچان

139

واحد شهرري

159

واحد تنكابن

236

واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي

152

واحد كازرون

120

واحد ياسوج

167

واحد تويسركان

562

پرديس علوم و تحقيقات آذربايجان غربي

116

واحد كاشان

105

واحد يزد

141

واحد تهران جنوب

661

واحد علوم و تحقيقات آيت ا ...آملي

212

واحد كاشمر
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جدول شماره ( :)4نام وکد استان به همراه نام و کد شهرستان محل تولد داوطلبان
تذکر :کد استان دو رقمی و کد شهرستان چهار رقمی می باشد.
آذربايجان شرقی ( ) 11
آذرشهر

1111

اسكو

1112

اهر

1113

بستان آباد

1114

بناب

1115

تبريز

1116

جلفا

1117

چاراويماق

1118

خداآفرين

1119

سراب

1121

شبستر

1122

عجب شير

1123

كليبر

1124

مراغه

1125

مرند

1126

ملكان

1127

ميانه

1128

ورزقان

خميني شهر

2118

فيروزكوه

2923

بجنورد

4112

خوانسار

2119

قدس

2924

جاجرم

4113

خوروبيابانك

2121

قرچك

2925

رازوجرگالن

4114

دهاقان

2122

مالرد

2926

شيروان

4115

سميرم

2123

ورامين

2927

فاروج

4116

شاهين شهروميمه

2124

گرمه

4117

شهرضا

مانه وسملقان

4118

چهارمحال وبختياري ( ) 32

2125

اردل

فريدن

2126

3211

بروجن

فريدونشهر

2127

3212

بن

فالورجان

2128

3213

آبادان

4411

سامان

كاشان

2129

3214

آغاجاري

4412

شهركرد

گلپايگان

2131

3215

اميديه

4413

فارسان

لنجان

2132

3216

انديكا

4414

كوهرنگ

مباركه

2133

3217

انديمشك

4415

كيار

نائين

2134

3218

اهواز

4416

لردگان

نجف آباد

2135

نطنز

2136

3219
خراسان جنوبی ( ) 34

بشرويه

3411

بيرجند

1129

اشتهارد

2311

3412

خوسف

هريس

1131

ساوجبالغ

2312

3413

درميان

هشترود

1132

طالقان

2313

3414

زيركوه

فرديس

2314

3415

سرايان

كرج

2315

3416

سربيشه

نظرآباد

2316

3417

طبس

3418

فردوس

3419

2511

قائنات

3421

نهبندان

3422

آذربايجان غربی ( ) 16
اروميه

1611

اشنويه

1612

البرز ( ) 23

ايالم ( ) 25

بوكان

1613

پلدشت

1614

آبدانان

پيرانشهر

1615

ايالم

2512

تكاب

1616

ايوان

2513

خوزستان ( ) 44

ايذه

4417

باغ ملك

4418

باوي

4419

بندرماهشهر

4421

بهبهان

4422

حميديه

4423

خرمشهر

4424

دزفول

4425

دشت آزادگان

4426

رامشير

4427

رامهرمز

4428

شادگان

4429

شوش

4431

شوشتر

4432

چالدران

1617

بدره

2514

باخرز

كارون

چايپاره

1618

چرداول

2515

3611

4433

بجستان

گتوند

خوي

1619

دره شهر

2516

3612

4434

بردسكن

سردشت

1621

دهلران

2517

3613

اللي

4435

بينالود

سلماس

1622

سيروان

2518

3614

مسجدسليمان

4436

تايباد

شاهين دژ

1623

ملكشاهي

2519

3615

هفتگل

4437

تربت جام

شوط

1624

مهران

2521

3616

هنديجان

4438

تربت حيدريه

3617

هويزه

4439

جغتاي

3618

2711

جوين

3619

چناران

3621

خليل آباد

3622

بوشهر ( ) 27

ماكو

1625

مهاباد

1626

بوشهر

مياندوآب

1627

تنگستان

1628

2712

جم

2713

نقده

اردبيل ( ) 19

خراسان رضوي ( ) 36

دشتستان

2714

خواف

3623

اردبيل

1911

دشتي

2715

خوشاب

3624

بيله سوار

1912

دير

2716

داورزن

3625

پارس آباد

1913

ديلم

2717

درگز

3626

خلخال

1914

عسلويه

2718

رشتخوار

3627

سرعين

1915

كنگان

2719

زاوه

3628

كوثر

1916

گناوه

2721

گرمي

1917

تهران ( ) 29

مشگين شهر

1918

اسالمشهر

نمين

1919

2911

بهارستان

1921

2912

پاكدشت

2913

پرديس

2914

آران وبيدگل

2111

پيشوا

2915

اردستان

2112

تهران

2916

اصفهان

2113

دماوند

2917

برخوار

2114

رباط كريم

2918

بويين مياندشت

2115

ري

2919

تيران وكرون

2116

شميرانات

2921

چادگان

2117

شهريار

2922

نير

اصفهان ( ) 21

زنجان ( ) 48
ابهر

4811

ايجرود

4812

خدابنده

4813

خرمدره

4814

زنجان

4815

سلطانيه

4816

طارم

4817

ماه نشان

4818
سمنان ( ) 51

سبزوار

3629

آرادان

5111

سرخس

3631

دامغان

5112

فريمان

3632

سمنان

5113

فيروزه

3633

شاهرود

5114

قوچان

3634

گرمسار

5115

كاشمر

3635

مهدي شهر

5116

كالت

3636

ميامي

5117

گناباد

3637

سيستان وبلوچستان ( ) 53

مشهد

3638

ايرانشهر

مه والت

3639

5311

چابهار

نيشابور

3641

5312

خاش

5313

دلگان

5314

زابل

5315

خراسان شمالی ( ) 41
اسفراين

4111
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تذکر :کد استان دو رقمی و کد شهرستان چهار رقمی می باشد.
5316

سرواباد

6215

تركمن

7314

محمودآباد

8329

زهك

5317

سقز

6216

راميان

7315

مياندورود

8331

زاهدان
سراوان

5318

سنندج

6217

علي آباد

7316

نكا

8332

سرباز

5319

قروه

6218

كردكوي

7317

نور

8333

سيب سوران

5321

كامياران

6219

كالله

7318

نوشهر

فنوج

5322

مريوان

6221

گاليكش

7319

قصرقند

5323

گرگان

کرمان ( ) 65

كنارك

5324

مهرستان

5325

انار

ميرجاوه

5326

بافت

نيك شهر

5327

6513

بردسير

نيمروز

5328

6514

بم

هامون

5329

6515

جيرفت

هيرمند

5331

6516

ارزوئيه

6511
6512

8334
مرکزي ( ) 87

7321

اراك

گميشان

7322

8711

آشتيان

گنبدكاووس

7323

8712

تفرش

مراوه تپه

7324

8713

خمين

مينودشت

7325

8714

خنداب

8715

دليجان

8716

زرنديه

8717
8718
8719

گيالن ( ) 76
آستارا

7611

رابر

6517

آستانه اشرفيه

7612

ساوه

راور

6518

املش

7613

شازند

آباده

5511

رفسنجان

6519

بندرانزلي

7614

فراهان

8721

ارسنجان

5512

رودبارجنوب

6521

رشت

7615

كميجان

8722

استهبان

5513

ريگان

6522

رضوانشهر

7616

محالت

8723

اقليد

5514

زرند

6523

رودبار

7617

فارس ( ) 55

هرمزگان ( ) 89

بوانات

5515

سيرجان

6524

رودسر

7618

ابوموسي

پاسارگاد

5516

شهربابك

6525

سياهكل

7619

بستك

جهرم

5517

عنبراباد

6526

شفت

7621

8912

بشاگرد

خرامه

5518

فارياب

6527

صومعه سرا

7622

8913

بندرعباس

خرم بيد

5519

فهرج

6528

طوالش

7623

8914

بندرلنگه

خنج

5521

قلعه گنج

6529

فومن

7624

8915

پارسيان

داراب

5522

كرمان

6531

الهيجان

7625

8916

جاسك

رستم

5523

كوهبنان

6532

لنگرود

7626

8917

حاجي آباد

زرين دشت

5524

كهنوج

6533

ماسال

7627

8918

خمير

سپيدان

5525

منوجان

6534

8919

رودان

سروستان

5526

نرماشير

6535

8921

ازنا

8111

سيريك

8922

اليگودرز

8112

قشم

8923

ميناب

8924

شيراز

5527

فراشبند
فسا

کرمانشاه ( ) 68

لرستان ( ) 81

5528

اسالم آبادغرب

5529

6811

بروجرد

8113

پاوه

فيروزاباد

5531

6812

پلدختر

8114

ثالث باباجاني

قيروكارزين

6813

خرم اباد

كازرون

8911

همدان ( ) 92

5532

8115

اسدآباد

جوانرود

5533

6814

دلفان

8116

9211

بهار

داالهو

كوار

5534

6815

دورود

8117

9212

تويسركان

روانسر

گراش

5535

6816

دوره

8118

9213

رزن

سرپل ذهاب

الرستان

5536

6817

رومشكان

8119

9214

فامنين

سنقر

المرد

5537

6818

سلسله

8121

9215

كبودرآهنگ

صحنه

مرودشت

5538

6819

كوهدشت

8122

9216

مالير

قصرشيرين

ممسني

6821

9217

نهاوند

9218

همدان

9219

مازندران ( ) 83

5539

كرمانشاه

مهر

5541

6822

آمل

كنگاور

ني ريز

5542

6823

8311

بابل

8312

قزوين ( ) 59

يزد ( ) 95

گيالنغرب

6824

بابلسر

هرسين

6825

8313

ابركوه

بهشهر

8314

9511

اردكان

تنكابن

8315

9512

اشكذر

7111

جويبار

8316

9513

بافق

چالوس

8317

9514

بهاباد

8318

9515

تفت

8319

9516

خاتم

9517

مهريز

9518
9519
9521

کهگيلويه وبويراحمد ( ) 71

آبيك

5911

البرز

5912

باشت

اوج

5913

بويراحمد

بوئين زهرا

5914

7112

بهمئي

تاكستان

5915

7113

رامسر

چرام

قزوين

5916

7114

ساري

دنا

7115

سوادكوه

8321

كهگيلويه

7116

سوادكوه شمالي

8322

ميبد

گچساران

7117

سيمرغ

8323

يزد

لنده

7118

عباس آباد

8324

فريدونكنار

8325

قائم شهر

8326

كالردشت

8327

گلوگاه

8328

قم ( ) 61
قم

6111
کردستان ( ) 62

گلستان ( ) 73

بانه

6211

بيجار

6212

آزادشهر

7311

دهگالن

6213

آق قال

7312

ديواندره

6214

بندرگز

7313

67

خارج از کشور ( ) 99
خارج از كشور

9999

جدول شماره ( :)5نام وکد حوزه های امتحانی به همراه نام و کد استان محل سکونت داوطلبان
تذکر :کد استان دو رقمی و کد حوزه امتحانی سه رقمی می باشد.

استان آذربايجان شرقی ( ) 11

واحد تبريز

102

استان اصفهان ( ) 21

واحد اصفهان(خوراسگان) 175
استان تهران ( ) 29

تهران

100

استان خراسان رضوی ( ) 36

واحد مشهد

111

استان خوزستان ( ) 44

واحد اهواز

106

استان سيستان وبلوچستان ( ) 53

واحد زاهدان

109

استان فارس ( ) 55

واحد شيراز

163

استان کرمان ( ) 65

واحد كرمان

108

استان کرمانشاه ( ) 68

واحد كرمانشاه

192

استان گيالن ( ) 76

واحد رشت

117

استان مازندران ( ) 83

واحد ساري

208

68

دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) : (1ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و
اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺢ  :آن دﺳﺘﻪ از ﺟﻬﺎدﮔﺮان رزﻣﻨﺪه ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﺒﻬﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﭙﺎه و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ

ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزي

رزﻣﻨﺪﮔﺎن  :رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  1و ﺗﺒﺼـﺮه ﻫـﺎي
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑــﺮاي ورود رزﻣﻨــﺪﮔﺎن و ﺟﻬــﺎدﮔﺮان داوﻃﻠــﺐ ﺑﺴــﯿﺠﯽ ﺑــﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺘـﻮاﻟﯽ
ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﺑـﻪ ﻃـﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺣﻀـﻮر
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه و آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﺳـﻨﻞ
ﮐﺎدر ﺛﺎﺑﺖ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﯿـﺰان ﻣـﻮﻇﻔﯽ ﮐـﻪ از ﺗـﺎرﯾﺦ  1359/6/31ﺗـﺎ
 1367/6/31ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ  9ﻣﺎه ﻣﺘﻨـﺎوب ﺷـﺮﮐﺖ در
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺴـﻠﺢ )ﺳـﺘﺎد ﮐـﻞ
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ،ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳـﺘﺎد
ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان »آﺟﺎ« ،وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ »ودﺟﺎ« ،ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﯽ
اﯾﺮان»ﻧﺎﺟﺎ«( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾـﻦ
اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻓﺮم ﻣﺨﺼـﻮص
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﮐـﺪ
رﻫﮕﯿﺮي  12رﻗﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺑﻌﺪ
از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﮐـﻞ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺴـﻠﺢ ﺟﻤﻬـﻮري
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻻزم
اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﻨـﺪ  22ﻓـﺮم
درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ درج ﮐـﺪ رﻫﮕﯿـﺮي در ﺑﻨـﺪ 23
ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﺳـﻬﻤﯿﻪ را
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨـﺪﮔﺎن
»آﺟﺎ« ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي  12رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  www.aja.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  :ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺼـﻮص ﻓـﺮد رزﻣﻨـﺪه ﺑـﻮده و
ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ واﻟـﺪﯾﻦ ﺧـﻮد را
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺟﻬﺎدﮔﺮان  :ﺟﻬـﺎدﮔﺮان رزﻣﻨـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﺎده  1و
ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر و آﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻗـﺎﻧﻮن
اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاي ورود رزﻣﻨـﺪﮔﺎن و ﺟﻬـﺎدﮔﺮان داوﻃﻠـﺐ
ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺷـﺶ
ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ،ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ،در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﻨﺪ  22ﻓـﺮم درﺧﻮاﺳـﺖ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ،
ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻓﻌﺎل  :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿـﺄت ﻣﺤﺘـﺮم وزﯾـﺮان در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  77/4/28ﺑﺴـﯿﺠﯿﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺣـﺎﺋﺰ ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣـﺎده ) (201ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣﺸـﻤﻮل ﻗـﺎﻧﻮن اﯾﺠـﺎد
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاي ورود رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1376
و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط در ﺑﻨـﺪ  22ﻓـﺮم
درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺑـﻪ ﺷـﺮح اﺷـﺎره ﺷـﺪه در ﺑﺨـﺶ ﭘـﻨﺠﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳـﻬﻤﯿﻪ را اﻋـﻼم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ : 1واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻓﻌﺎل ،ﻓﻘﻂ ﯾـﮏ

ﺑﺎر ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر را در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﺛﺒﺖﻧﺎم دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ از
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آن

را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ : 2داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﺑﺴـﯿﺠﯽﻓﻌـﺎل،

ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬﯾﺮش در آزﻣـﻮن دوره دﮐﺘـﺮي
ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  %95ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آﺧـﺮﯾﻦ
ﻧﻔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﺎدي )ﺑﺪون ﺳﻬﻤﯿﻪ( را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ  : 3درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي از ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﭙﺎه و درج آن در ﺑﻨـﺪ 23

ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺴـﯿﺠﯽ
ﻓﻌﺎل و آن دﺳﺘﻪ از ﺟﻬﺎدﮔﺮان رزﻣﻨﺪه ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﺒﻬﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،اﺟﺒﺎري اﺳﺖ.

اﯾﺜﺎرﮔﺮان  :داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ
و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷـﺎﻣﻞ آزادﮔـﺎن و ﻫﻤﺴـﺮ و ﻓﺮزﻧـﺪان آﻧـﺎن،
ﺟﺎﻧﺒﺎزان ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان  25درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﺴـﺮ
و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑـﻮط در ﺑﻨـﺪ 22
ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺳـﻬﻤﯿﻪ اﯾﺜـﺎرﮔﺮان اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .درج ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي  12رﻗﻤﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از داوﻃﻠﺒﺎن
اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ(.
ﺗﺬﮐﺮ  :ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ،ﺧـﻮاﻫﺮ و ﺑـﺮادر ﺷـﻬﯿﺪ در ﺷـﻤﻮل
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿـﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﺷـﻤﺎره »«1

اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن در ﺧﺼﻮص اﺻـﻼح ﯾـﺎ

اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) : (2ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ )(Ph.D
ﺗﺬﮐﺮ  :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ :
ﮐﺪ و ﺿﻌﯿﺖ
1

2

3

4

5

ﺷﺮح وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ.

داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﮐﻔﺎﻟﺖ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺧﺎص و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻن داراي ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪون ﻏﯿﺒﺖ
)ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ (...در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ اول  1343و ﻗﺒﻞ از آن از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ
ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1352ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﺒﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﻨﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي را اراﺋـﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑـﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .اﻓﺮادي ﮐﻪ دوران ﺗﻌﻬﺪﺷﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  94/6/31ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣـﺪارك

ﻻزم ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﭘﺎﯾﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎري ﻓﺮد
در ﻧﯿﺮو و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه.

 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  94/6/31ﺳﭙﺮي ﻧﺸـﺪهﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﻣﺸﻤﻮﻻن داراي ﺑﺮگ آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪون درج ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺰام آﻧﺎن در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮوع ﺗﺤﺼـﯿﻞ6

ﺳﭙﺮي ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺰام ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧـﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـﻪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻏﺎﯾﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

 ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت )ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻇﯿﻔﻪ در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ( ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﻏﯿﺒـﺖﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺸﻤﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  94/6/31ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم

ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻃﻼب ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﺎ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
7

ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﻮازات آن در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﻮزه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وي در داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﻃﻼب ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را از ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻃﻠﺒﻪ اي را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وي در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺟـﺎزه
از ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﺪور ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺬﮐﺮ  : 1ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﯾﺐ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ  : 2ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺸﻤﻮل دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺧﺮاﺟﯽ و اﻧﺼﺮاﻓﯽ دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در
آزﻣﻮن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ  : 3داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺼﺮاﻓﯽ دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺼﺮاف داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺼـﺮاف
آﻧﺎن در رﺷﺘﻪ/ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺪداً در رﺷﺘﻪ/ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮي در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ

اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  90/8/22از اﻣﺘﯿﺎز آزﻣﻮن ﻣﺠﺪداً اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺗﺤﺼﯿﻞ از وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺗﺤﺼﯿﻞ در

رﺷﺘﻪ/ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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»ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ«
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﯿﺰي ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) -3اﻟﻒ(  :ﮔﻮاﻫﯽ وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه

ﻟﻄﻔﺎً ﻋﮑﺲ  3×4ﺧﻮد

در آزﻣﻮن ورودي دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺳﺎل 1394

را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻣﺎﯾﻊ در

اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ.

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ............................................... :ﻧﺎم  ...................................... :ﻧﺎم ﭘﺪر ...................................... :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ  ......................... :ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ......................................... :ﻣﺤﻞ ﺻﺪور .................................... :
ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ :



ﻣﻌﻠﻮل ﻧﺎﺷﻨﻮاي ﻣﻄﻠﻖ

1

ـ

2

ـ ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪامﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ دﺳﺘﻬﺎ( داراي ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.



3

ـ

ﻣﻌﻠﻮل ﻧﺎﺑﯿﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ )ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ  %70ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ دﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ(



4

ـ

ﻣﻌﻠﻮل ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻨﻮا )ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﮑﯽ »ﺳﻤﻌﮏ« ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد(



5

ـ ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪامﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ داراي ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

6

ـ




ﻣﻌﻠﻮل ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ) ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ درك ﻧﻮر را از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮي و ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ(

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ورودي دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) ،(Ph.Dرﺷﺘﻪ
 ...........................................................را دارم.
آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ  :اﺳﺘﺎن  ............................................... :ﺷﻬﺮ/روﺳﺘﺎ  .................................................... :ﺧﯿﺎﺑﺎن ................................... :
ﮐﻮﭼﻪ  ............................................................................................................. :ﭘﻼك ............................................. :
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داوﻃﻠﺐ :

اﻣﻀﺎي داوﻃﻠﺐ:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ:

ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺳﺘﺎن :

ﭘﺬﯾﺮش و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ

اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ
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دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

»ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ«
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﯿﺰي ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﻟﻄﻔﺎً ﻋﮑﺲ  3×4ﺧﻮد

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) -3ب(  :ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎز داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎي وﯾﮋه

را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻣﺎﯾﻊ در

در آزﻣﻮن ورودي دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن .............................................................. ......

ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ؛

ﻓﺮزﻧﺪ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ آﻗﺎي

درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره راﯾﺎﻧﻪاي

ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻣﻌﺰز
و داوﻃﻠﺐ ﺷﻤﺎره

از اﺳﺘﺎن

در آزﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن در

ﯾﮑﯽ از ردﯾﻒ ﻫﺎي ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﯾﺮ )ﺑﻨﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺰاري ﺷﺪه( ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺸﯽ /راﺑﻂ را دارد ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪاﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزي
اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اراﺋﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد.
 -1ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ) ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ او ﭘﺲ از اﺻﻼح ﮐﻤﺘﺮ از
ﺿﻤﻨﺎً اﯾﺸﺎن دﻓﺘﺮﭼﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮﯾﻞ ﻧﯿﺎز دارد ﻧﺪارد 
 -2ﮐﻢﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ) ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ او ﭘﺲ از اﺻﻼح ﺑﯿﻦ

20
200

ﺿﻤﻨﺎً اﯾﺸﺎن دﻓﺘﺮﭼﻪ آزﻣﻮن درﺷﺖ ﺧﻂ ﻧﯿﺎز دارد ﻧﺪارد 

ﺗﺎ

20
70

20

200

ﺑﺎﺷﺪ(.

ﺑﺎﺷﺪ.

 -3ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ/ﮐﺮ و ﻻل ) ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﮔﻔﺘﺎر دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ او ﭘﺲ از اﺻﻼح ﻫﻔﺘﺎد دﺳﯽ ﺑﻞ
ﺑﺎﺷﺪ(.
 -4ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ) ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ او ﭘﺲ از اﺻﻼح ﺑﯿﻦ  35ﺗﺎ  69دﺳﯽ ﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ(.
 -5ﻗﻄﻊ ﯾﺎ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ دﺳﺖﻫﺎ ) ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﺳﺖﻫﺎ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﺎﺗﺐ داراي ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
 -6ﻗﻄﻊ ﯾﺎ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﭘﺎﻫﺎ ) ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن ﯾﺎ ﮐﻤﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﻠﭽﯿﺮ دارد(.
 -7ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ) ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ دﺳﺖﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
آدرس دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس داوﻃﻠﺐ :

رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء :
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دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ) (Ph.Dﺳﺎل  1394داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

 -3در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼم

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) : (4ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ﺷﺪه از ﺳﻮي اداره ﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ وزارت ﮐﺸﻮر

ﻣﻘﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در آزﻣﻮن ورودي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ از اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﮔـﺰﯾﻨﺶ ﯾـﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻞ داوﻃﻠـﺐ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.

 -4ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي دارﻧﺪﮔﺎن دﻓﺘﺮﭼﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و آن دﺳﺘﻪ از

ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن :

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﻮﺟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒـﻮع

ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣـﻮن ﺳـﺎل

ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﮔﺎن در

 1394ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ آزﻣـﻮن دﮐﺘـﺮي

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت

ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dداراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 -1ﺛﺒﺖﻧﺎم اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان و داراي

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و اﺧﺬ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ روادﯾـﺪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒـﺮ

اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آزﻣﻮن ورودي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷـﺘﻦ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وروديﻫﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارك اﻗﺎﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪاي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ واﺣـﺪﻫﺎي

 -1-1دﻓﺘﺮﭼﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺻـﺎدره از ﻧﯿـﺮوي اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮون ﻣﺮزي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي

 -1-2ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺷـﺶ

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮔـﺮدد.

 -1-3ﮐﺎرت ﻫﻮﯾﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺎدره از اداره ﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع

ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و اﺧﺬ روادﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪي ﻃﺒـﻖ ﺿـﻮاﺑﻂ از

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮش اوﻟﯿﻪ ﺷﺪه و در اوﻟـﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴـﺎل

ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺻـﺪور

و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ وزارت ﮐﺸﻮر داراي اﻋﺘﺒﺎر در ﺳﺎل . 1394

داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -1-4ﺑﺮگ ﺗﺮدد ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪت دار ﺻـﺎدره از اداره ﮐـﻞ اﻣـﻮر

 -5ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣـﻮن ﮔﺰﯾﻨـﻪ

اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ وزارت ﮐﺸﻮر.

اﺗﺒــﺎع ﻏﯿــﺮ اﯾﺮاﻧــﯽ را ﻋﻼﻣــﺖ ﻧــﺰده ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﭘــﺬﯾﺮش آﻧــﺎن ﻟﻐــﻮ

 -1-5ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺻـﺎدره از ﺳـﻮي اداره ﮐـﻞ

ﻣﯽﮔﺮدد.

اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ وزارت ﮐﺸﻮر.

 -6ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢ زﻣﺎن اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧـﯽ ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در

 -2اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ و واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي آزاد ،دوﻟﺘـﯽ،

ﻻزم اﺳﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿـﻮاﺑﻂ اﻋـﻼم ﺷـﺪه از ﺳـﻮي ﻣﻌﺎوﻧـﺖ

ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ،ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐـﺎرﺑﺮدي و ﻣﺮاﮐـﺰ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻟﻤﺼـﻄﻔﯽ )ص(

ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻪ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ»ع« ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻌﯿـﯿﻦ

 -7ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧـﯽ ،ﻣﺤـﺮز

رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒـﻮﻟﯽ آﻧـﺎن ﻣﻨﺘﻔـﯽ

ﮔﺮدد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ داراي ﻣﺪرك دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ) (Ph.Dﺑـﻮده و

ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧـﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ

ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ،در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﮑﺮاري ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﻣﯽآﯾﺪ.

اﺳﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه و اﺧـﺮاج ﻣﺤﺴـﻮب

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ  : 1ﺷﺮﮐﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در رﺷـﺘﻪﻫـﺎي ذﯾـﻞ ﻣﻤﻨـﻮع

ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ از

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :

داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -1ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮا ﻓﻀﺎ )ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ(.

 -8ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﻫﯿﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻌﻬـﺪي در ﺧﺼـﻮص

 -2ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻪاي )ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ(.

ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻫﻤﺴﺮ

 -3ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ )ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ(.

و ﻓﺮزﻧﺪ داراي اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮ( در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد.

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ  : 2ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮدد و اﻗﺎﻣـﺖ

 -9ﭘﺬﯾﺮش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در رﺷﺘﻪﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد

اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷـﺘﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ

ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ

اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺷـﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ

ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺷـﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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اﺳﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ
ردﯾﻒ
1

اﺳﺘﺎن

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

2

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

3

اردﺑﯿﻞ

4

اﺻﻔﻬﺎن

5

اﻟﺒﺮز

6

اﯾﻼم

7

ﺑﻮﺷﻬﺮ

9

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري

8

ﺗﻬﺮان

10

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

11

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

12

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

13

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

14

زﻧﺠﺎن

15

ﺳﻤﻨﺎن

16

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

17

ﻓﺎرس

18

ﻗﺰوﯾﻦ

20

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

21

ﮐﺮﻣﺎن

19

22

ﻗﻢ

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

23

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ

25

ﮔﯿﻼن

24
26

ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن

27

ﻣﺎزﻧﺪران

28

ﻣﺮﮐﺰي

29

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

30

ﻫﻤﺪان

31

ﯾﺰد

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ

اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺮزي اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﻋﺮاﻗﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫـﺎي ﭘـﺎرسآﺑـﺎد ،ﺑﯿﻠـﻪﺳـﻮار ،ﮔﺮﻣـﯽ،
ﻣﺸﮑﯿﻦﺷﻬﺮ و ﻧﻤﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻧﻄﻨﺰ ،ﻓﺮﯾﺪن ،ﻓﺮﯾﺪونﺷﻬﺮ ،ﺳﻤﯿﺮم ،ﭼﺎدﮔﺎن ،ﺧﻮاﻧﺴﺎر ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،دﻫﺎﻗـﺎن،
ﻧﺎﺋﯿﻦ ،ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ،ﺧﻮر و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ ،اردﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶ اﺑﻮزﯾﺪ از ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن آران و ﺑﯿـﺪﮔﻞ ﺑـﺮاي اﻗﺎﻣـﺖ اﺗﺒـﺎع
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻬﺮان ،دﻫﻠﺮان و ﺷـﻬﺮﻫﺎي
ﻣﺮزي ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺮﻓﺎً ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي دﯾﻠﻢ و ﮔﻨﺎوه ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺠﯿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  13ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺮزي ﻧﻬﺒﻨﺪان ،ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ ،درﻣﯿﺎن و زﯾﺮﮐﻮه ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻗﺎﻣﺖ
اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻗﺎﯾﻢ ،ﻓﺮدوس و ﺑﺸﺮوﯾﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﻗﺎﻣـﺖ اﺗﺒـﺎع ﻋﺮاﻗـﯽ در ﺳـﻄﺢ
اﺳﺘﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺮزي  :ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم ،ﻗﻮﭼﺎن ،ﺗﺎﯾﺒﺎد ،ﺧﻮاف ،ﺳﺮﺧﺲ ،ﮐﻼت ﻧﺎدري و درﮔﺰ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣـﺖ اﺗﺒـﺎع
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮔﺘﻮﻧـﺪ ﻣﻤﻨـﻮع و اﻗﺎﻣـﺖ ﺳـﺎﯾﺮ اﺗﺒـﺎع ﺧـﺎرﺟﯽ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي آﺑﺎدان ،ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و دﺷﺖ آزادﮔﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪه ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫـﺎي آﺑـﺎدان و ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ـ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي زﻧﺠﺎن و ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﻄﻘ ﻪ ﮔﺮﻣﺴﺎر و ورودي ﻗﺼﺮ ﺑﻬﺮام ،ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻌﺮاج ﯾﮏ و ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻣﻐﺎن از ﺟـﺎده ﺟﻨـﺪق ﺑـﻪ ﻃـﺮف
ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮاج ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﻗﺎﻣـﺖ اﺗﺒـﺎع اﻓﻐـﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫـﺎي
ﺷﺎﻫﺮود و داﻣﻐﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ در ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻗﺎﻣﺖ و ﺗﺮدد اﺗﺒـﺎع ﺧـﺎرﺟﯽ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫـﺎي
زاﺑﻞ ،ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ و زﻫﮏ و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺮزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﺎش ،اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ،ﺳﺮاوان و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد ،ﻓﺮاﺷﺒﻨﺪ ،داراب ،ارﺳﻨﺠﺎن ،ﻓﺴﺎ ،ﻣﻬﺮ ،رﺳﺘﻢ ،ﻧﯽرﯾﺰ و ﺧﻨﺞ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ـ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐـﺰي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﻘﺰ و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫـﺎي ﺑﺎﻧـﻪ و ﻣﺮﯾـﻮان و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺮزي اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﻬﺮﻫﺎ(
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻮﺟﺎن ،ﺑﺎﻓﺖ ،ﻋﻨﺒﺮآﺑﺎد ،رﯾﮕـﺎن ،ﺑـﻢ ،ﻗﻠﻌـﻪ ﮔـﻨﺞ ،ﻓﺎرﯾـﺎب ،ﻧﺮﻣﺎﺷـﯿﺮ،
ﮐﻬﻨﻮج ،ﺟﯿﺮﻓﺖ ،اﻧﺎر ،ﻓﻬﺮج ،رودﺑﺎر ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻗﺎﻣـﺖ اﺗﺒـﺎع ﻋﺮاﻗـﯽ در ﮐـﻞ اﺳـﺘﺎن ﻣﻤﻨـﻮع
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺮزي اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺮﻓﺎً ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن و ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي آﺷﺘﯿﺎن ،ﺗﻔﺮش ،ﺧﻤﯿﻦ ،ﺷﺎزﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﺎن ،ﻓﺮﻣﻬﯿﻦ ،ﻣﺤﻼت ،زرﻧﺪﯾﻪ ،ﮐﻤﯿﺠﺎن و ﺑﺨﺶ ﺧﻨﺪاب از
ﺗﻮاﺑﻊ اراك ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع ﻋﺮاﻗﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﯿﺶ ،ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ،ﻗﺸﻢ ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﺟﺎﺳﮏ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻞ اﺳﺘﺎن
ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺮﻓﺎً ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﺎﺗﻢ و ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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نام محل دانشگاهی

شماره تلفن و کد شهرستان

استان آذربايجان شرقی
واحد اهر

کیلومتر  2جاده اهر -تبريز ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

واحد بناب

خیابان امام خمینی (ره)،روبروی پلیس راه ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

(0412) - 7238893-5

واحد تبريز

کیلومتر  2جاده تهران ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

(0411) - 3318681-5

خیابان آزادی ،خیابان اسکندری شمالی ،خ فرصت شیرازی پالک 160

(021) - 66933501-3

واحد تهران مرکزی

واحد سراب

خیابان فرهنگیان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

واحد شبستر

جنب پارک آزادگان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

واحد عجب شیر

(0426) - 2228211،2235583-4

(0431) - 2228222
(0471) - 2225311-4
(0422) - 6222616

انتهای خیابان معلم  ،روبروی ثبت احوال

واحد مراغه

بلوار شهید درخشی ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد مرند

کیلومتر  2جاده تبريز ،میدان دانشگاه  ،دانشگاه آزاد اسالمی

واحد ممقان

میدان نماز ،بلوار شهید باهنر

(0412) - 4325701-4

بلوار شهدای زينبیه ،جنب پارک موتوری شهرداری

(0423) - 2237040-3

واحد میانه

(0421) - 3254506-9
(0491) - 2264065 ، 2265111-2

استان آذربايجان غربی
(0441) - 3440094-6

واحد ارومیه

خیابان شهید بهشتی ،دانشگاه آزاد اسالمی

واحد مهاباد

کوی دانشگاه  ،مجتمع اداری و آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

(0442) - 2338670

استان اردبيل
(0451) - 7728020-22-24-29

واحد اردبیل

میدان بسیج ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

واحد خلخال

خیابان ولیعصر(عج) ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

(0452) - 4254905

استان اصفهان
واحد اصفهان(خوراسگان) اصفهان  ،انتهای خیابان جی (جی شرقی)  ،ارغوانیه
واحد خمینی شهر

(0311) - 5354001-9
(0311) - 3660200-6، 3660011-4

منظريه ،بلوار دانشجو ،دانشگاه آزاد اسالمی

واحد دهاقان

کیلومتر  3جاده دهاقان -شهرضا

(0322) - 2624051-3

واحد شهرضا

انتهای خیابان پاسداران

(0321) - 3243001-5

واحد فالورجان

بلوار بسیج ،بلوار دانشگاه

(0311) - 7420134-5

واحد کاشان

کیلومتر 3جاده کاشان -قم ،جنب بیمارستان شهید بهشتی

(0361) - 5550055

واحد مبارکه

میدان امام خمینی (ره) ،بلوار معلم ،دانشگاه آزاد اسالمی

(0335) - 5230360-2، 5224600

واحد نجف آباد

(0331) - 2644048-9

بلوار دانشگاه

استان البرز
واحد کرج

انتهای رجائی شهر ،بلوار شهید موذن ،مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین(ع)

(026) - 34418143-6

استان ايالم
(0841) - 2227526-8

واحد ايالم

انتهای بلوار دانشجو

واحد بوشهر

شهرجديد عالیشهر ،بلوار دانشگاه ،مجتمع دانشگاهی عالیشهر

استان بوشهر
(0771) - 5682305-9
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شماره تلفن و کد شهرستان

استان تهران
واحد يادگار امام خمینی اتوبان تهران-قم  ،نرسیده به پل هوايی مرقد مطهر حضرت امام (ره) ،مجتمع دانشگاهی يادگار امام

(021) - 5277800-4

(ره) شهرری
واحد اسالمشهر
واحد الکترونیکی

واحد تهران جنوب

میدان نماز ،خیابان شهید صیاد شیرازی

(021) - 56358105-7

میدان ونک ،خیابان مالصدرا  ،خیابان شیراز جنوبی  ،کوچه سرو  ،پالک 7

(021) - 88059686-9

مراجعه به سايت واحد تهران جنوب به آدرس  www.azad.ac.ir :يا enroll.azad.ac.ir

(021) - 88830826-30
(021) - 33594950-9

واحد تهران شرق

جاده خاوران ،شهرک قیام دشت ،انتهای خیابان شهید باهنر

واحد تهران شمال

چهارراه پاسداران ،میدان هروی ،خیابان گلستان پنجم ،خیابان مکران جنوبی ،پالک 16

واحد تهران غرب

بلوار اشرفی اصفهانی ،نرسیده به پل شهید همت ،کوچه شهید حسن آذری ،جنب شهرک هما

(021) - 44220677-9

واحد دماوند

بلوار شهید بهشتی ،نرسیده به میدان معلم

(021) - 76328181-9

واحد رودهن

جاده دماوند -فیروزکوه

(021) - 2
2977862-3,22952911,22977859

واحد شهرقدس
واحد علوم داروئی

(021) - 76505017-24

تهران  ،بزرگراه فتح  ،کیلومتر  20شهر قدس  ،انتهای بلوار شهید کلهر

(021) - 46896000

خیابان شريعتی ،قلهک ،خیابان يخچال ،کوچه ياسمن ،واحد علوم داروئی

(021) - 22609043

واحد علوم و تحقیقات میدان پونک ،انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی ،به طرف حصارک
واحد فیروزکوه

خیابان  45متری ،ابتدای شهرک ولیعصر(عج)

واحد ورامین

پیشوا ،شهرک نقش جهان

واحد شهرکرد

رحمتیه ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

(021) - 44865154-6
(021) - 76443868،76444091-3

(021) - 36725011-4

استان چهارمحال وبختياري
(0381) - 3361000-3

استان خراسان جنوبی
واحد بیرجند

انتهای خیابان آيت ا ..غفاری

واحد فردوس

خیابان همافران

(0561) - 4430001-5
(0534) - 2224901-3،2222540

استان خراسان رضوي
واحد تربت حیدريه

(0531) - 2294958-61

شهرک ولیعصر(عج)کیلومتر 7جاده تربت حیدريه  -مشهد

واحد سبزوار

میدان دکتر شريعتی ،خیابان دانشگاه

(0571) - 2646810،2467871

واحد قوچان

کیلومتر  4جاده قوچان-مشهد ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

(0581) - 2225558،2224180

واحد کاشمر

بلوار سیدمرتضی ،کیلومتر 4مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

واحد گناباد

میدان بسیج ،خیابان دانشگاه

واحد مشهد

قاسم آباد ،بلوار امامیه ،امامیه  ،59دانشگاه آزاد اسالمی

واحد نیشابور

خیابان پژوهش ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

(0532) - 8250501-7
(0533) - 7255000
(0511) - 6220010-4
(0551) - 6621901-10

استان خراسان شمالی
واحد بجنورد

خیابان  17شهريور جنوبی ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی

واحد شیروان

خیابان دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی

واحد آبادان

آبادان ،بلوار آيت ا ..طالقانی ،روبروی بیمارستان آيت ا ..طالقانی ،دانشگاه آزاد اسالمی

(0584) - 2296982-94
(0585) - 6243900-8

استان خوزستان
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شماره تلفن و کد شهرستان

واحد امیديه

امیديه ،بلوار دانشگاه

(0652) - 3223434-6

واحد اهواز

بلوار گلستان ،فلکه فرهنگ شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی

(0611) - 3348420-4

واحد دزفول

ابتدای جاده دزفول-انديمشک ،جنب بیمارستان دکتر گنجويان ،بلوار آزادگان ،دانشگاه آزاد اسالمی

(0641) - 6260601-5

واحد رامهرمز

میدان توحید(سیلو) ،جاده کمربندی اهواز-ايذه ،کیلومتر يک

واحد شوشتر

منطقه شوشترنو ،بلوار دانشگاه

واحد ماهشهر

بلوار امام خمینی (ره) ،خیابان دانشگاه

واحد مسجدسلیمان

(0691) - 2225520،2222009

(0612) - 6232491-4
(0652) - 2330511
(0681) - 3330091-2

سه راهی سد شهید عباسپور

استان زنجان
واحد ابهر

کیلومتر  4جاده ترانزيت ابهر -خرمدره  ،بلوار دانشجو ،مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی

(0242) - 5226080،5278916
(0241) - 4221001-7

واحد زنجان

اعتماديه خیابان معلم

واحد دامغان

کیلومتر  1جاده چشمه علی ،بعد از شهرک گلستان

(0232) - 5236813-4

واحد سمنان

میدان امیرکبیر ،کیلومتر  5جاده دامغان ، ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

(0231) - 3354040-9

واحد شاهرود

بلوار دانشگاه  ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد گرمسار

میدان انقالب  ،خیابان انتفاضه

واحد زاهدان

خیابان دانشگاه ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

استان سمنان

(0273) - 3394530-2 ،3390560
(0232) - 4225009-12

استان سيستان وبلوچستان
(0541) - 2443600،2441600

استان فارس
واحد استهبان

میدان دانشجو  ،بلوار امام رضا (ع)

(0732) - 4225001-5

واحد جهرم

میدان شهید چمران ،بلوار رضوان

(0791) - 4447001-2

واحد شیراز

شیراز  -کیلومتر  5جاده صدرا  ،سمت راست  ،مجتمع پرديس دانشگاه آزاد اسالمی

(0711) - 6410040-5

واحد فیروزآباد

خیابان بسیج ،بلوار دانشگاه

واحد کازرون

کیلومتر  5جاده کازرون-شیراز

(0721) - 2230505-6

واحد الرستان

شهرجديد ،ابتدای بزرگراه دکتر دادمان ،مجتمع کوثر

(0781) - 2251002-9

واحد المرد

(0712) - 6222892،6222945

(0782) - 5221100،5220008

میدان دانشجو

(0728) - 3338684-5

واحد مرودشت

کیلومتر  3جاده مرودشت -تخت جمشید

واحد تاکستان

کیلومتر  5جاده همدان ،نرسیده به سه راه شامی شاپ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

(0282) - 5270130-7

واحد قزوين

خیابان دانشگاه  ،باالتر از پونک

(0281) - 3665275-6

استان قزوين

استان قم
واحد قم

بلوار  15خرداد ،امامزاده سیدعلی (ع) ،خیابان آيت ا ..طالقانی  ،میدان پلیس

(025) - 37780001-5

استان کردستان
واحد سنندج

(0871) - 3288661-3

خیابان پاسداران ،سه راه سعدی
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شماره تلفن و کد شهرستان

استان کرمان
انتهای بلوار دانشگاه ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

(0347) - 4222028،4222058

واحد بافت
واحد جیرفت

خیابان دانشجو ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

(0348) - 2412100،2412900

واحد رفسنجان

بزرگراه واليت

(0391) - 3224731-4

ابتدای جاده سرباغ ،دانشگاه آزاد اسالمی

(0342) - 4250856-7

واحد زرند

(0345) - 5203000

واحد سیرجان

انتهای بلوار هجرت  ،بلوار دانشگاه

واحد کرمان

بلوار ولیعصر(عج) ،دانشگاه آزاد اسالمی

(0341) - 3210043-50

استان کرمانشاه
واحد کرمانشاه

میدان فردوسی  ،خیابان شهید جعفری  ،انتهای بلوار شهرک ژاندارمری  ،مجتمع دانشگاهی امام خمینی

(0831) - 7243181-6

(ره)

استان کهگيلويه وبويراحمد
واحد گچساران
واحد ياسوج

فلکه ا ،...ساختمان شماره  3دانشگاه

(0742) - 3332033-4

کیلومتر  5جاده ياسوج  -اصفهان ،روستای بلهزار ،مجتمع اداری دانشگاه

(0741) - 3373212-4

استان گلستان
واحد آزادشهر
واحد علی آبادکتول
واحد گرگان

(0174) - 6722223-6

خیابان شهید رجايی ،دانشگاه آزاد اسالمی
بلوار دانشگاه ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

(0173) - 6224500،6222300

بلوار شهید کالنتری ،خیابان دانشجو ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

(0171) - 3351003،3351787

استان گيالن
واحد بندرانزلی
واحد رشت
واحد الهیجان

(0181) - 3242093-4

غازيان ،بلوار آيت ا ..پیشوايی ،جنب بازار گیالر

(0131) - 4223152

فلکه گاز ،کیلومتر  3جاده رشت-الکان ،پل تالشان
خیابان کاشف شرقی ،انتهای کوی شقايق ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

(0141) - 2229081-3

استان لرستان
(0664) - 2234731-4

واحد الیگودرز

جاده کمربندی ،میدان دانشگاه

واحد بروجرد

میدان نواب ،خیابان يادگار امام  ،مجتمع دانشگاهی امام خمینی (ره)

واحد خرم آباد

کیلومتر  5جاده تهران  ،مجتمع دانشگاهی آيت ا ..کمالوند

(0662) - 3518000 ، 3518008
(0661) - 6200010-20

استان مازندران
جاده قديم آمل -بابل  ،فرعی دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی

(0121) - 2517000-3

واحد آيت ا ...آملی

کمربندی غربی ،چهارراه فلسطین ،توحید  ،56ساختمان مرکز دانشگاه آزاد اسالمی

(0111) - 3299925-7

واحد تنکابن

خیابان چالوس ،کیلومتر  ، 2مجتمع آموزشی ولی آباد

(0192) - 4230515-8

واحد چالوس

چالوس ،خیابان  17شهريور ،روبروی مسجد امام حسین (ع)

(0191) - 2226601-4

کیلومتر  7جاده دريا  ،مجتمع دانشگاهی

(0151) - 2132891-3

واحد بابل

واحد ساری
واحد قائم شهر
واحد نور

(0123) - 2145025-30

کیلومتر  7جاده نظامی  ،دانشگاه آزاد اسالمی

(- )0122

ابتدای جاده چمستان

6210794و6211097و6228767
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شماره تلفن و کد شهرستان

استان مرکزي
واحد اراک

میدان امام خمینی (ره) ،بلوار امام خمینی (ره) ،شهرک دانشگاهی امیرکبیر ،دانشگاه آزاد اسالمی

(086) - 34132451-9

واحد خمین

میدان انقالب ،خیابان آيت ا ..سعیدی

(086) - 46337801-5

واحد ساوه

میدان فلسطین ،دانشگاه آزاد اسالمی

واحد محالت

واحد نراق

(086) - 42433028
(086) - 43231020-3

بلوار آيت ا ..خامنه ای ،خیابان دانشگاه

(086) - 44463250،44463062-4

خیابان امام خمینی (ره)

استان هرمزگان
واحد بندرعباس
واحد قشم

بلوار امام خمینی (ره) ،چهارراه نخل ناخدا ،بلوار دانشگاه ،پرديس
خیابان ولیعصر(عج) ،روبروی مسجد ايمان

(0761) - 6665500-4
(0763) - 5227136،5224470
(0763) - 5259151-4

مرکز آموزش بین المللی جزيره قشم  ،خیابان فرمانداری  ،میدان نريمان .
قشم
مرکزبین المللی کیش

کیش  ،میدان سنائی  ،ساختمان کیش اير  ،طبقه اول  ،واحد 506

(0764) - 4455765-6

در واحدهای بین الملل شهريه هرنیمسال (ترم) تحصیلی به صورت ريالی می باشد و در محل دانشگاهی اعالم می گردد.

استان همدان
واحد مالير
واحد همدان

پارک سیفیه ،باالتر از بیمارستان امام حسین (ع) ،دانشگاه آزاد اسالمی
انتهای شهرک شهید مدنی ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی

(0851) - 2228093
(0811) - 4494000-9

استان يزد
واحد اشکذر

(0352) - 3625951-4

کیلومتر  5جاده يزد -تهران  ،بلوار دانشگاه

(0352) - 6228000-10

واحد تفت

خیابان ساحلی شمالی ،کوی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد میبد

کیلومتر  3جاده يزد-میبد

(0352) - 7780161-9

واحد يزد

صفائیه ،بلوار پرفسور حسابی ،بلوار شهدای گمنام

(0351) - 8211390-9

واحدهاي دانشگاهی خارج از کشور
واحد امارات متحده عربی Block4A-knowledge village-D ubai-p.o box:502321-D ubai- U .A.E
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(0097) - 143664696

داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﯽ ﻣﺆﺳﺴــﻪاي ﻏﯿــﺮ اﻧﺘﻔــﺎﻋﯽ و ﻏﯿــﺮ دوﻟﺘــﯽ
اﺳﺖ .ﻫـﯿﭻ ﺷﺨﺼـﯽ اﻋـﻢ از ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﯾـﺎ ﺣﻘـﻮﻗﯽ در آن ﺳـﻬﻤﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم درﯾﺎﻓﺖﻫﺎي آن درﺧﻮد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﻬﻢ ﯾـﺎ ﺳـﻮد ﻧـﺪارد.
ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽرﺳـﺪ و
ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ.

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺳﺘﺎد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه
44861799 – 44861840
44867111 –44861762
ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه

www.azmoon.net
ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه

www.pubr-azmoon.com

