تشزیح جشئیات و شزایط ثبت نام در فزاخوان پذیزش بدون آسهون در هقاطع
کارشناسی ارشد و دکتزی ههزهاه 69
داًطگاُ اساک تش اساس آٗ٘ي ًاهِّإ هصَب ٍصاست ػلَم ،تحق٘قات ٍ فٌاٍسٕ تِ صَست تذٍى آصهَى ،دس هقاعغ کاسضٌاسٖ
اسضذ ٍ دکتشٕ اص ه٘اى داًطدَٗاى ٍ فاسؽ التحص٘الى داخل ٍ خاسج داًطگاُ اساک ،تشإ سال تحص٘لٖ  ،96-97عثق خضئ٘ات
رکش ضذُ دس اٗي فشاخَاى ،داًطدَ هٖپزٗشد.
شزایط السم بزای هقطع کارشناسی ارشد

 گزساًذى حذاقل سِ چْاسم ٍاحذّإ دٍسٓ کاسضٌاسٖ تا پاٗاى تشم 6
 تِ لحاػ هؼذل آهَصضٖ ،قشاس داضتي دس ت٘ي  %20داًطدَٗاى تشتش سضتٍِ-سٍدٕ خَد هختص داًطدَٗاى داًطگاُ اساک ٍ
 %10تشتش تشإ ساٗش داًطگاُّإ سشاسشٕ ؿ٘ش اص داًطگاُ اساک
 اتوام دٍسٓ کاسضٌاسٖ حذاکثش دس  8تشم
 دٍسٓ کاسضٌاسٖ پَ٘ستِ تاضذ.
 پزٗشش دس اٍل٘ي سال تحص٘لٖ پس اص فاسؽ التحص٘لٖ ٍ تٌْا تشإ ٗکثاس
شزایط السم بزای هقطع دکتزی

 هؼذل حذاقل  16دس هقغغ کاسضٌاسٖ ٍ حذاقل  17دس هقغغ کاسضٌاسٖ اسضذ تذٍى دس ًظش گشفتي ًوشٓ پاٗاى ًاهِ
 ت٘ص اص دٍ سال اص فاسؽ التحص٘لٖ ًگزضتِ تاضذ.
 کسة حذاقل  60اهت٘اص آهَصضٖ-پژٍّطٖ دس هصاحثٔ حضَسٕ
ً وشٓ پاٗاى ًاهِ حذاقل 18/5
 حذاکثش هذت تحص٘ل کاسضٌاسٖ اسضذ  5تشم
هدارک هورد نیاس بزای ثبت نام هقاطع کارشناسی ارشد و دکتزی

 تکو٘ل ضذٓ فشم  1تِ صَست تاٗپ ضذُ

 تکو٘ل ضذٓ فشم  2تِ صَست تاٗپ ضذُ (تٌْا هختص هتقاض٘اى داًطگاُّإ سشاسشٕ ؿ٘ش اص داًطگاُ اساک)
 سٗض ًوشات تحص٘لٖ (سٗض ًوشات کاسضٌاسٖ تشإ هتقاض٘اى کاسضٌاسٖ اسضذ ٍ سٗض ًوشات کاسضٌاسٖ ٍ کاسضٌاسٖ اسضذ
تشإ هتقاض٘اى دکتشٕ)
ٗ ک قغؼِ ػکس
 کپٖ کاست هلٖ
 اصل ف٘ص ٍاسٗضٕ تِ هثلؾ ّ 100ضاس سٗال تشإ هتقاض٘اى کاسضٌاسٖ اسضذ ٍ هثلؾ ّ 200ضاس سٗال تشإ هتقاض٘اى دکتشٕ
تِ ضواسُ حساب  1443092990تِ ًام دسآهذّإ اختصاصٖ داًطگاُ اساک
 هستٌذات هشتَط تِ فؼال٘تّإ ضاخص آهَصضٖ ،پژٍّطٖ ٍ فشٌّگٖ
ههلت ثبت نام

 پاٗاى اسفٌذهاُ 95
نحوۀ ثبت نام

 هذاسک هَسد ً٘اص خْت ثثت ًام سا دس ٗک کاٍس قشاس دادُ ٍ تِ صَست حضَسٕ ٍ ٗا پستٖ تحَٗل دفتش داًطدَٗاى استؼذاد
دسخطاى ٍاقغ دس ه٘ذاى تس٘ح (سشدضت) ،پشدٗس داًطگاُ اساک ،ساختواى دکتش قشٗة ،عثقٔ اٍل ًواٗ٘ذ.
 ضواسُ تواس دفتش استؼذادّإ دسخطاى خْت پاسخگَٖٗ086 – 32621360 :
 خْت تسشٗغ ٍ تسْ٘ل دس دسٗافت اخثاس هشتثظ ٍ ًتاٗح تشسسّٖا ،هٖتَاً٘ذ ػالٍُ تش تاسًوإ دفتش ،تِ کاًال دفتش دس فضإ
هداصٕ تِ آدسس  @arakutalentsهشاخؼِ ًواٗ٘ذ.
نکات ههن

 کل٘ٔ داًطدَٗاًٖ کِ دس  6تشم اص هقغغ کاسضٌاسٖ فاسؽ التحص٘ل ضذُاًذ ٍ دس پاٗاى خضء  %10تشتش هٖتاضٌذ ،تذٍى دس
ًظش گشفتي ّشگًَِ هحذٍدٗت ظشف٘ت ،دس هقغغ کاسضٌاسٖ اسضذ پزٗشش خَاٌّذ ضذ.
 پزٗشش دس سضتِّإ تحص٘لٖ هشتثظ تا سضتٔ اصلٖ ،تِ تطخ٘ص گشٍُ آهَصضٖ ٍ تأٗ٘ذ ضَسإ آهَصضٖ داًطگاُ اهکاى
پزٗش است.

 کل٘ٔ هتقاض٘اى هٖتاٗست حذاکثش تا  96/6/31فاسؽ التحص٘ل ضًَذ.
ٍ خِ ٍاسٗضٕ تاتت تشسسٖ پشًٍذُ هٖتاضذ ٍ هستشد ًخَاّذ ضذ.
 ظشف٘ت پزٗشش دس سضتِّإ هختلف ،تستگٖ تِ ظشف٘ت پزٗشش هدوَع اػضإ ّ٘أت ػلوٖ دس گشاٗص هشتَعِ داسد ٍ
تشاتش است تا ( ٪10کاسضٌاسٖ اسضذ) ٍ ( ٪20دکتشٕ) ظشف٘ت پزٗشش تِ صَست تا آصهَى هدوَع اػضإ ّ٘أت ػلوٖ.
تٌاتشاٗي اسائٔ دسخَاست تِ هؼٌإ پزٗشش قغؼٖ ًوٖتاضذ .پ٘طٌْاد هٖگشدد تِ هَاصات فشآٌٗذ پزٗشش تذٍى آصهَى ،دس
فشآٌٗذ تا آصهَى ً٘ض ًْاٗت تالش خَد سا اًدام دّ٘ذ.
 پزٗشش اص عشف داًطگاُ ،تِ هؼٌإ پزٗشش قغؼٖ ًوٖتاضذ ٍ اساهٖ هٖتاٗست تِ تأٗ٘ذ ساصهاى سٌدص تشسذ.
 خْت ّن تشاص ًوَدى هؼذل داًطگاُّإ هختلف ،داًطگاُ اساک هخ٘ش است اص آٗ٘ي ًاهٔ داخلٖ خَد استفادُ ًواٗذ.

دس پٌاُ خذإ هتؼال هَفق تاض٘ذ

