
  بسمه تعالي

مهندسي صنايع دانشگاه علوم و فنون   ضمن عرض تبريك به معرفي شدگان مرحله اول آزمون دكتري تخصصي در رشته

رساند؛ دانشگاه علوم و فنون مازندران از بين پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت معرفي شده از سوي سازمان  به اطالع مي بدينوسيله مازندران،

 و " (Ph.D) شيوه نامه اجرايي پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي " مطابق با شرايط و ضوابط مندرج در سنجش آموزش كشور،

-١٤٠٢سازمان سنجش آموزش كشور از طريق ارزيابي تخصصي، مصاحبه و بررسي سوابق تحصيلي، براي سال تحصيلي  هاي العمل دستور

سايت دانشگاه  آدرس بهتوانند جهت كسب اطالعات تكميلي  نمايد. داوطلبان محترم مي در مقطع دكتري اقدام به پذيرش دانشجو مي ١٤٠١

ustmb.ac.ir ٠٧/٤/١٤٠١ سه شنبه مورخ و ٠٦/٤/١٤٠١مورخدوشنبه  هايدر روز مصاحبهبرنامه زمانبندي  ضمنا .مراجعه نمايند 

به  ٣١/٣/١٤٠١تاريخمدارك ذيل را  قبل از مصاحبه حداكثر تا  الزم است اسكنداوطلبان  ،مي باشدبصورت حضوري 

   ارسال نمايند.    ind@ustmb.ac.irآدرس

  مدارك الزم :

 . (انتهاي اطالعيه)فرم پيوست -١

به نام دانشگاه علوم و  ٠١٠٦٠٣٠٢٨١٠٠٠ هزار تومان) به حساب شماره ريال ( دويست و پنجاه  ٠٠٠/٥٠٠/٢ (مبلغ تصوير فيش بانكي -٢

  .فنون مازندران نزد بانك ملي شعبه مركزي بابل)

  . كارنامه ريز نمرات وكارشناسي ارشد(فوق ليسانس) مدرك تصوير  -٣

التحصيل  فارغ ٣١/٠٦/١٤٠١تا تاريخ حداكثر اي بوده و ارشد و يا دكتري حرفه داوطلباني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي -  تبصره 

دفترچه راهنماي انتخاب  ١٥١ فرم مندرج در صفحهمطابق  . گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك شوند مي

  ).٢تحصيلي(دفترچه شماره  هاي رشته

  .كارنامه ريز نمرات ومدرك كارشناسي (ليسانس) تصوير  -٤

بايست مدرك  باشند عالوه بر مدرك كارشناسي ناپيوسته مي التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي از داوطلباني كه فارغدسته  آن - ١ تبصره

  .كارداني را نيز ارسال نمايند

دانشگاه باشند، الزم است گواهي تأييد شده توسط  نمي ٤ و٣ مندرج در بندهاي  ائه مدرك يا مدارككساني كه به دالئلي قادر به ار - ٢ تبصره

  .يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را ارسال نمايند

  .اي معرفي شده با مشخصات اطالعات ارسالي از سوي اين سازمان شناسنامه و كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه تصوير -٥

تابعه وزارت علوم،  آزمايشي) -(رسمي قطعي) و -ه عضو هيات علمي(رسميگواهي به انضمام حكم كارگزيني مبني بر اينك تصوير  - ٦

دسته از افرادي كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده  تحقيقات و فناوري بوده كه به تأييد باالترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن

  .اند نموده

مندي از اين  علمي اين دانشگاه امكان بهره ور هياتنامه صادره از سوي مركز جذب و ام مربيان دانشگاه آزاد اسالمي تنها با معرفي :تبصره

  .باشند سهميه را دارا مي

  .، مدارك آزمون زبانكليه مستندات مربوط به سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي تصوير -٧

  

  حاصل نماييد.تماس  )١٤لي ا ٨از ساعت (  ٠١١٣٢٤٦٦١٩٩جهت كسب اطالعات بيشتر با تحصيالت تكميلي دانشگاه به شماره 


