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ایران کنفرانس

  

پذیرش دانشجوی دکتری  در دانشگاه شهیدبهشتی

پرديس  2 دانشگاه شهید بهشتی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-93 دانشجوی دکتری  پذیرش می کند داوطلبان  
    تا سوم اسفند 92 برای ثبت نام فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرديس 2 دانشگاه شهید بهشتی ، براي نیمسال  دوم  سال تحصيلي 1392-93 در  24 رشته
طبق ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری از  طریق آزمون ورودي اختصاصی دانشجــوي دكتري تخصصي مي پذيرد.

  

شرايط داوطلبان و مشخصات رشتههای تحصيلي مقطع دكتري براي شركت در آزمون ورودي به شرح زير است:

  

شرايط عمومي

  

تابعيت جمهوري اسلامي ايران. نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح.

شرايط اختصاصي

  

دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد يا بالاتر از دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و
فناوري رسيده باشد.

  

تبصره: متقاضيان با مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد ، مجاز به شركت در آزمون ورودي نيستند.

  

داشتن حداقل ميانگين كل 14 از 20 در مقطع كارشناسي ارشد و یا معادل آن برای دانشگاههای سایر کشورها.

  

دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي در صورت فراغت  از تحصيل تا تاريخ 30بهمن1392
ميتوانند در آزمون شركت کنند.
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شيوه برگزاري آزمون تخصصی

  

آزمون ورودي مقطع دكتري تخصصي معمولا در دو مرحله به صورت زير برگزار  ميشود. نمره كل داوطلب كه ملاك
پذيرش است از تركيب نمرات كسب شده در اين  دو مرحله حاصل مي شود.

  

آزمون كتبي

  

اين آزمون به صورت تخصصي و مختص هر رشته برگزارمی شود. تاثير نمره آزمون كتبي در پذيرش نهايي 50 درصد
نمره كل داوطلب است.

  

بررسي سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي ومصاحبه 

  

در اين مرحله سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي داوطلب توسط اعضاء هيئت علمي  گروه آموزشي ذيربط بررسي و
مصاحبه حضوري برگزار مي شود. امتياز قابل كسب  دراين مرحله 50 درصد نمره كل داوطلب است.

  

تاريخ دقيق برگزاري مصاحبه همزمان با اعلام اسامي پذيرفته شدگان مرحله آزمون كتبي متعاقباً، از طريق سايت
پردیس اعلام می شود.

  

نتايج:
 مجموع نمرات کسب شده هر داوطلب از آزمون های مراحـل اول و دوم، تعييـن كننـده پذيرش نهايـي است.

  

جدول زمان بندي مربوط به برگزاري آزمون:

  

زمان آزمون در نیمه اول اسفند ماه 1392 خواهد بود. لطفا داوطلبان  برای  اطلاع از مکان، روز و ساعت برگزاری آزمون
برای هر رشته گرایش یک هفته پس از  اتمام ثبت نام به PARDIS2/pardis/ir.ac.sbu.www//:http  مراجعه کنند.
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هزينه تحصيلي (شهريه )

  

ميزان تقريبي شهريه مقطع دكتري براي رشته /گرایشها  مختلف  در حدود  500  میلیون ریال برای 4 سال تحصیلی
است. پرداخت شهريه براي كليه پذيرفته شدگان  الزامي است.

  

محل تشكيل کلاسها

  

كلاسهای درس در محل پردیس 2 دانشگاه واقع در تهران شهرک اکباتان تشکیل میشود.

  

ثبت نام از داوطلبان برای آزمون ورودی دوره دکتری از شنبه 19بهمن1392  لغایت شنبه  3اسفند1392 (قابل تمدید تا
10اسفند1392) خواهد بود.
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