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 یتعال بسمه
ـ تهن و یـک تبر عـرض  بـا  و مطلـق  يتوانـا  و دانـا  خداونـد  درگـاه  بـه  سـپاس  و حمـد  بـا   بــرادران و خـواهران  اطـالع  بـه  تی
ـ رد درکـه   1398 ســال يدکتـر  آزمـون  در هکـ  يزیـ عز  قــرار لیـ جـدول ذ  يرشـته هـا  نهــایی  شـدگان  رفتـه یپذ فی

ـ ن مـورد  كمـدار  و یزمـان  برنامه هک رساند یم اند گرفته ـ ذ شـرح  بـه  نـام  ثبـت  يبـرا  ازی  داوطلبـان  اسـت  الزم. باشـد  یمـ  لی
 كمـدار  ریسـا و  مشـروحه  كمـدار  داشـتن  همـراه  بـه  بـا  و شـده  دیـ ق يروزهـا  در یزمـان  برنامـه  بـه  توجـه  بـا  شده رفتهیپذ

ــاعت از ،الزم ــ صــبح 8 س ــر 12 یال ــه ظه ــا آدرس ب ــع دانشــگاه نی ــتان در واق ــرق جــانیآذربا اس ــه - یش ــان - مراغ  اتوب
 .ندینما مراجعه مراغه دانشگاه - مادر دانیم - ریبکریام

 گرایش رشته ردیف

 - حشره شناسی کشاورزي 1
 آنالیز آنالیز-ریاضی محض 2
 - ریاضی کاربردي 2
 یاهان زراعیگ يولوژیزیف  ينولوژکاگروت 3
 یاهان زراعیگ يولوژکا  ينولوژکاگروت 4

 
  شدگان رفتهیپذ از نام ثبت و محل خیتار الف)

  1398ور ماه سال یشهر 12ت یلغا 11
 يبــرا 12/06/98 مــورخ شــنبهســه  یــا 11/06/98 مــورخ شــنبهدو يروزهــا از یکــی در ســتیبا یمــ شــدگان  رفتــهیپذ  هیــلک

 .ندینما مراجعه این دانشگاه به نام ثبت
ـ آدرس ا بـه  نـام  ثبـت  يبـرا  مقـرر  زمـان  در سـت یبا یمـ  شـدگان  رفتـه یپذ هیلک :توجه  یهیبـد نـد  ین دانشـگاه مراجعـه نما  ی
 .شد خواهد یتلق آنان لیتحص ادامه از انصراف منزله به نام، ثبت يبرا شدگان رفتهیپذ بموقع مراجعه عدم است

 
 مربوط يمحل ثبت نام آموزش دانشکده هاب) 

 )حوزه ریاست سابق – دانشکده کشاورزي ساختمان( يشاورزک دهکدانش آموزش  : يشاورزک يها رشته
 )همکف طبقه -ه یپا علوم ساختمان( هیپا علوم دهکدانش آموزش  :  هیپا علوم يها رشته

 
 مبالغ ذیل را همراه داشته باشند. ع در روند ثبت نام، داوطلبان یج) جهت تسر

 بانک تجارت  546128695هزینه صدور کارت چند منظوره دانشجویی به حساب شماره  000/100 -1
 امکان دریافت از طریق کارت خوان وجود دارد.  –ریال شارژ اولیه تغذیه  000/500 -2
 000/000/5افــت خوابگــاه حــداقل مبلــغ یالحســاب در یعلــ يهــا نــهیافــت خوابگــاه جهــت پرداخــت هزیان دریمتقاضــ-3
 امکان دریافت از طریق کارت خوان وجود دارد.داشته باشند.  در یکی از کارتهاي عضو شتابال یر
  
  
 :  نام ثبت  يبرا  الزم  كمدار - د
 ایــ  يفنـآور  و  قــاتیتحق علـوم،   وزارت دییــتا مـورد  ارشــد یارشناسـ ک و  یارشناســک  كمـدار  ریتصــو نسـخه  یــک و  اصـل  -1

ـ  و  کیپزشـ   آمـوزش  و  درمان ، بهداشت  وزارت  و  یارشناسـ ک  يهـا  دوره  معـدل   آن در  هکـ   یفرهنگـ   انقـالب  یعـال  يشـورا  ای
 .باشد  شده دیق ارشد یارشناسک



2 

 
 اسـت   الزم باشـند،  ینمـ ) سـانس یل فـوق ( ارشـد  یارشناسـ ک  كمـدر   اصـل   ارائـه   بـه  قـادر   یلیدال  به  هک  یشدگان رفتهیپذ -1-1

ـ تا  یگواه  اصل ـ  دانشـگاه  توسـط   شـده  دیی ـ ذ فـرم  يمحتـو  بـا  را ورکمـذ  كمـدر  اخـذ  محـل   یعـال   آمـوزش   موسسـه  ای  لی
 محــل موسســه دییــتأ از پــس و لیــمکت در ســایت ســازمان ســنجش را 1398ثبــت نــامی آزمــون دکتــراي ســال  هیــاطالع
 .ندینما ارائه یقبول محل موسسه به نام ثبت زمان در ل،یتحص

 
ــدگان -1-3 ــدار دارن ــادل یلیتحصــ كم ــ مع ــائز ســتیبا یم ــیآ« طیشــرا ح ــه نی ــدگان تکشــر نام ــدار دارن ــادل كم  و مع
ــون در یررســمیغ ــا آزم ــاطع يورود يه ــاالتر مق ــورا 845 جلســه مصــوبه »ب ــوزش گســترش يش ــال آم ــوم، وزارت یع  عل

ــه متبــوع وزارت یآموزشــ معاونــت توســط 92/05/28 مــورخ 2/77633 شــماره بخشــنامه یطــ هکــ يفنــاور و قــاتیتحق  ب
 هکـ  معـادل  كمـدار  دارنـدگان  از عـده  آن اسـت  یهیبـد . باشـند  ده،یـ گرد ابـالغ  یعـال  آمـوزش  موسسـات  و ها دانشگاه هیلک

 تیــممنوع بــر یمبنــ( یفرهنگــ انقــالب یعــال يشــورا 77/09/03 مــورخ 432 شــماره جلســه مصــوبه ابــالغ خیتــار از قبــل
 .رندیگ یم قرار مصوبه نیا شمول در اند، شده  رفتهیپذ معادل يها دوره در) معادل يها دوره يبرگزار

 
ــدگان هیــلک ،یفرهنگــ انقــالب یعــال يشــورا 94/08/26 مــورخ 771 جلســه مصــوبه براســاس -1-4  معــادل كمــدر دارن

 التیتسـه  از مـورد  حسـب  انـد،  افتـه ی راه ورکمـذ  يهـا  دوره بـه  1381 تـا  1377 يهـا  سـال  یط هک انیفرهنگ خدمت ضمن
 .شوند یم برخوردار باالتر یرسم مقاطع در لیتحص ادامه يبرا 94/05/28 مورخ 2/77633 شماره مصوبه

 
 .یمل ارتک و  شناسنامه  صفحات  تمام از ریتصو  يسر دو و  اصل -2
 
 . يجار  سال در  شده  هیته 3×4  رخ  تمام  سکع  قطعه  شش -3
 
ــا را  آنهــا فــهیوظ  نظــام  تیوضــع  هکــ کیمــدر ارائــه -4 ــه  توجــه ب   دفترچــه در  منــدرج  »یعمــوم  فــهیوظ  مقــررات« بنــد  ب

  يبــرا( نــدک  مشــخص 1398 ســال) زکــمتمر مــهین» (Ph.D« يتــرکد دوره  يورود آزمــون در تکشــر و نــام ثبــت يراهنمــا
 ). برادران

 
ـ بن( ثـارگران یا هیســهم از اسـتفاده  بـا  هکـ  یداوطلبـان  -5 ـ  و) ثــارگرانیا امـور  و دیشـه  ادی  در انــد، شـده   رفتـه یپذ رزمنـدگان  ای

 در شـده  درج عنـوان  همـان  نـام،  ثبـت  يبـرا  عمـل  كمـال  و باشـند  ینمـ  یقبـول  هیسـهم  هیدییتأ ارائه به ملزم نام، ثبت زمان
 .باشد یم موسسات به یارسال يها ستیل
 
ـ امت از اسـتفاده  يبـرا  بـودن  طیشـرا  واجـد  بـر  یمبنـ  یرسـم  نامـه  یمعرف ارائه -6 ـ و ازی ـ  و "یقطعـ  -یرسـم " انیـ مرب ژهی  ای
 یشــیآزما یرســم و یقطعــ یرســم انیــمرب شــامل هیســهم نیــا. يفنــاور و قــاتیتحق علــوم، وزارت "یشــیآزما -یرســم"

 قیـ طر از آنهـا  يدانشـجو  رشیپـذ  هکـ  يفنـاور  و قـات یتحق علـوم،  وزارت بـه  وابسـته  یعـال  آمـوزش  موسسـات  ها، دانشگاه
 . باشد یم رد،یپذ یم صورت شورک آموزش سنجش سازمان آزمون

 
 مهم  راتکتذ -هـ
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 دانشـگاه  ایـن  توسـط  شـده  اعـالم  يهـا  خیتـار  در منحصـراً  نـام  ثبـت  و اسـت  یالزام نام ثبت يبرا رفتهیپذ شخص حضور -1
ـ   خیتـار  در شـدگان  رفتـه یپذ مراجعـه  عـدم  و ردیپـذ  یمـ  صـورت  هیاطالع نیا در مندرج املک كمدار ارائه با و  يهـا  خیتـار  ای
 .شد خواهد یتلق لیتحص ادامه از انصراف منزله به نام ثبت يبرا شده نییتع
 
ـ  و  نمـوده   تمـان ک را  قیحقـا   یداوطلبـ  گـردد   مشـخص   چنانچـه  ، لیتحصـ   هنگـام  و  نام ثبت از  مرحله هر در  -3  اطالعـات  ای

 .شد خواهد رفتار  يو با  مقررات  طبق و  شده باطل يو  یقبول باشد، ینم طیشرا واجد و ارائه یغلط
 
 عـدم  صـورت  در 1398 سـال  زکـ متمر مـه ین يتـر کد آزمـون  در روزانـه  يهـا  دوره یینهـا  شـدگان  رفتـه یپذ ضوابط مطابق -4

 سـال » Ph.D« یتخصصـ  يتـر کد آزمـون  در تکشـر  و نـام  ثبـت  بـه  مجـاز  ،یقبـول  رشـته  از یقطعـ  انصـراف  ای و نام ثبت
 .  بود نخواهند 1398

 
ــه -7 ــجو ب ــرکد دوره انیدانش ــ يت ــه یتخصص ــغ ب ــه از ری ــندوق التیتس ــاه ص ــجو رف ــارچوب در انیدانش ــوابط چ  و ض

 .ردیپذ ینم صورت يگرید پرداخت صندوق، آن اعتبارات


