بسمهتعالی

اطالعیه شماره یک

فزاخوان پذیزش دانشجو در مقطع دکتزی بدون آسمون
سال تحصیلی 97-98
دانطگاه الضهشا (س) تش اساس "آییننامه پزیشش تدذن آصمد

اسدادذادهار دسنطدا دس دنسه تحصدیی دتادشر "

نصاست عید  ،تحیییدات ن اودانسر (اتالغیده ضدراسه  21/67272مد س  1393/4/18ن اصدالییه 21/237200مد س
 )93/12/16اص تین دانص آم ناگا دنسه تاسضواس اسضذ دس سضاه هار مشتثط تشار ادامه تحصیل دس میطع دتادشر
دس سضاههار موذسج دس جذنل ریل تشار سال تحصیی  97-98تهص ست تذن آصم (اسدادذاد دسنطدا ) اص طشید
ثثتنا ،ایواشنا ن انجا ،مصایثه دانطج م پزیشد.
رضته-گزایصهای متقاضی پذیزش دانطجو بهصورت بدون آسمون
ردیف

رضته  -گزایص

1

مهندسی صنایع

2

علوم قزآن و حدیث

3

مدیزیت -باسرگانی

4

بزنامه ریشی درسی

5

روانطناسی

6

ریاضی کاربزدی گزایص آنالیش عددی

7

ریاضی محض گزایص جبز -تزکیبیات و نظزیه گزاف

8

ضیمی آلی

9

سبان و ادبیات فارسی (محض)

10

سبان و ادبیات عزب

11

آموسش سبان انگلیسی

شزایط السم جهت شزکت در فزاخوان
مایاض تایذ:
 -1داسار میانگین تل دستتم  16دس دنسه تاسضواس ن  17دس دنسه تاسضواس اسضذ (تذن ایاساب نرشه پایا نامه) تاضذ.

 -2تیص اص دن سال اص تاسیخ اشاغت اص تحصیل نر نگزضاه تاضذ( .دانطیثان ته دس نیرسال انل سال تحصیی  94 -95ن قثل
اص آ ااسغالاحصیل ضذه تاضوذ مجاص ته ضشتت دس این اشان ا نیساوذ).
 -3دس میطع تاسضواس اسضذ اص میا دانطگاههار مداثش نصاست عی  ،دانصآم ناه ضذه تاضذ یا دس مهیت میشس دانصآم ناه
ض د.
 -4داسار یذاقل یک میاله عیر پژنهط یا یک میاله  ISIمداثش تاضذ ته ته تطخیص گشنه یائض  7امایاص پژنهط ض د.
 -5ایط دس یک سضاه دسن است دهذ.
 -6دس ص ست پزیشش دس صما ضشنع تحصیل دانطج ر میطع دتاشر دس سایش م سسات ن دانطگاهها نثاضذ.
ضایا رتش است چوانچه مایاضیا داسار مذسك صتا مداثش تاضوذ مطات تا جذنل آیدیننامده امایداص مص ،سا تسدة ن اهودذ
تشد .مایاضیان ته ااقذ مذسك صتا هساوذ م ت انوذ دس این اشان ا ضشتت نرایوذ لیکن ضشنسر اسدت دس صد ست پدزیشش
نهای

تا قثل اص آصم

جامع دتاشر مذسك صتا مداثش ن د سا تا تسة یذ نصاب مص ،اسائه تووذ.

تاسیخ ثثتنا ،ن مذاسك م سد نیاص دس اشنسدین ماه سال  1397اطالع سسان ن اهذ ضذ.

دفتز استعداد درخشان دانشگاه الشهزا(س)

