اطالعيه شماره 1
اطالعيه دانشگاه شمال در خصوص مرحله دوم آزمون دوره دكتري تخصصي 1931
مدارک الزم جهت حضور در مصاحبه دوره دکتري
کليه داوطلبان معرفي شده جهت حضور در مصاحبه مي بايست تصوير ( اسکن ) مدارکي که در ذيل ذکر مي گرردد برراي رشرته مرديريت ورزشري –
مديريت راهبردي در سازمانها و رويدادهاي ورزشي و رشته مهندسي عمران – حمل و نقل حرداکرر ترا تراري  1931/20/11بره وسريله تسرت ارکترونير
 hafezmozafari@yahoo.comبراي دفتر تحصيالت تکميلي ارسال نمايند.
الزم به ذكر است ارائه اصل مدارک فردي و مستندات آموزشي و پژوهشي توسط

داوطليطيد در روز مصطاحيه پطت پط ر

الزامي است.
ت كرات مپم:
الف :الزم است داوطلبان واجد کلیه شرایط و ضوابط و توضیحات مذکور در دفترچه راهنماا ززماون ورود دکتار ساا  ۵۹۳۱را دارا باشاند
چنان چه داوطلبی واجد شرایط و ضوابط الزامی نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطالعات و اصالت مدارک و وجود داشته باشد مسئو عواقا

زن

است و مطابق ضوابط با و رفتار شده و در صورت قبولی در هر مرحله ا از تحصیل باشد به تحصیل و خاتمه داده می شود
ب :کسب حد نصاب الزم در آزمون مرحله اول (سنجش علمی (  :داوطلبان ثبت نام و شرکت در ززمون مرحله دوم (ارزیابی تخصصای در هار
کد رشته محل این دانشگاه میبایست حدنصاب در ززمون مرحله او “سنجش علمی” مورد قبو دانشگاه در کدرشاته امتحاانی مربوطاه را کسا
نمایند ،در غیر این صورت مجاز به ثبت نام و شرکت در ززمون مرحله دوم نخواهند بود
ج :پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتر اشتغا به تحصیل خواهند داشت و مشمو کلیه مقررات زموزشی و انضباطی
دانشگاه خواهند بود.
د :پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاهها دولتی هستند باید برا ثبت نام و شروع به تحصیل مدارک الزم مبنی بر موافقت باا تحصایل تماام
وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.
ر :مدارک مربوط به استفاده از سهمیه مربیان برا متقاضیانی که واجد شرایط شرکت در مصاحبه الزامی است  -حد اکثار انادازه بارا هار مادرک
 ۰۲۲کیلو بایت ،نوع فایل)(JPG
تو ه  :حد نصاب نمره كل تراز و تار خ مصاحيه متعاقياً اعالم خواهد شد.

نام رشته محل
مهندسي عمران -حمل و نقل
مديريت ورزشي – مديريت راهبردي در سازمانها و
رويدادهاي ورزشي

کد رشته

حدنصاب نمره کد

محل

رشته امتحاني

تاري مصاحبه

0129
9113
جدول شماره 1

مدارک مورد نياز
 -1فططرم شططماره  1شرريوه نامرره مرحلرره دوم دزمررون دکتررري  Ph.Dسررال  1931را از اطالعيرره بعرردي دانلررود کرررده و ت ر
 hafezmozafari@yahoo.comارسال و اصل دن را در روز مصاحبه ارائه فرماييد.
 -0کارت ملي 122 .کيلوبايت JPG
 -9شناسنامه 122 .کيلوبايت JPG
 -3کارت تايان خدمت ( مخصوص داوطلبين تسر ) 122 .کيلوبايت JPG

-1مدرک دوره ريسان
1

و کارداني.

از تکميررل برره ددر

-6مدرک کارشناسي ارشد
 – 7داوطلبيني که به هر دريل قادر به ارائه اصل مدارک تحصيلي در روز مصاحبه نميباشند فرم تيوستي اين اطالعيه را تکميل بفرمايند.
 -8دانشجويان سال دخر دورههاي کارشناسي ارشد و يا دکتري حرفهاي ميبايست فرم تيوست شماره  0مندرج در صفحه  31دفترچره راهنمراي انتخراب
رشته دزمون دوره دکتري سال  1931که در اين اطالعيه نيز کنجانده شده است را تکميل نمايند.
 -3مدارک تاييد شده جهت استفاده از سهميه رزمندگان يا مربيان
 -12مبلغ  1222222ي

ميليون ريال هزينه مرحله دوم دزمون دکتري  Ph.Dکه در روز مصاحبه بصورت نقدي دريافت ميگردد.

 -11مقاالت علمي تژوهشي(داخلي و خارجي )چاپ شده يا تذيرفته شده.
 -10مقاالت علمي ترويجي چاپ شده يا تذيرفته شده.
 -19مقاالت ارائه شده در کنفرانسهاي (داخلي يا خارجي) چاپ شده يا تذيرفته شده.
 -13سوابق تژوهشي (طرح هاي ملي و تحقيقاتي)  ،کسب رتبه در جشنواره ها در مسابقات علمي معتبر ،گواهي ثبت اختراع  ،تاريف يا ترجمه کتاب.
 -11مدرک زبان () TOFEL ، IBT، IELTS،MCHE ،Tolimo
 -16گواهي سابقه تدري

در دانشگاهها.

 -17احکام برگزيدگي در ارمپيادها و جشنواره هاي علمي.

ت

كر مپم  :فايلهاي ارساري حتما بايد بصورت جدول ذيل نام گذاري و ارسال گردد در غير اينصورت بررسي نمي گردد.

ددر

دانشگاه  :دمل-کيلومتر  1جاده هراز ،ابتداي جاده امامزاده عبدا ،...طرح تردي ،ص.پ ،791.دفتر تحصيالت تکميلي  -تلفن )211 (33029712
دفتر تحصيالت تکميلي دانشگاه شمال

نام فايل ارساري

محتويات

نام فايل ارساري

فايل شماره 1

نامه تذيرش يا صفحه اول مقاره چاپ شده (مقاالت علمي تژوهشي،
ترويجي و کنفرانسهاي داخلي يا خارجي)  022.کيلوبايت JPG

فايل شماره 0

فايل شماره 9
فايل شماره 3

گواهي ثبت اختراعات مورد تأييد سازمان تژوهشهاي علمي و صنعتي
ايران 022 .کيلوبايت JPG

فايل شماره 6

نمرات 022.کيلوبايت JPG

فايل شماره 8

ريزنمرات و صورتجلسه دفاع از تايان
نامه 022.کيلوبايت JPG

گواهي برگزيدگي در جشنواره ها و ارمپيادهاي علمي معتبر022.
کيلوبايت JPG
احکام قهرماني ،داوري و مربيگري ورزشي (ويژه داوطلبان مديريت
ورزشي 022 .کيلوبايت JPG
مترجمان و مترجم مسئول دن مشخص شده باشد 022 .کيلوبايت
JPG

جدول شماره 0
نحوه ارسال فايلهاي مربوطه

2

مدرک تحصيلي مقطع کارشناسي و ريز

مدرک تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد،

فايل شماره 3
فايل شماره 12

تصوير جلد کتب تأريف يا ترجمه که نام نويسندگان و نويسنده مسئول
فايل شماره 1

محتويات

فايل شماره 11

گواهي تدري

درو

در دانشگاهها022.

کيلوبايت JPG
مدرک زبان 022.کيلوبايت JPG
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